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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002717-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA BATISTA (AUTOR(A))

M. L. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002717-03.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

LUIZA BATISTA PAUKOSKI, MARCIA ADRIANA BATISTA RÉU: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que devidamente emendada. 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 28 de outubro de 2019, às 

13h00min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) 

CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no 

mandado de citação/intimação que, caso a parte ré tenha desinteresse na 

autocomposição, deverá informar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, 

§ 5º) e que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 

334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

citação/intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no 

sentido de que o não comparecimento injustificado da parte ré à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora por 

intermédio de seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, 

e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir representante, 

por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 

4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) Nos termos 

do art. 6º, inciso VII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

requerida atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a 

existência ou não da suposta dívida. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. O. (REQUERENTES)

B. C. D. S. (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA 1000508-27.2020.8.11.0007 REQUERENTES: BRUNA CRISTINA 

DA SILVA, EVANDRO DIAS DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTES: 

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - MT14067/O Advogado do(a) 

REQUERENTES: IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - MT14067/O Vistos. A 

parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Alta 

Floresta, 27 de março de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004174-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - 991.532.461-87 

(REPRESENTANTE)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes do 

teor da sentença vinculada ao presente expediente.

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

Processo Número: 1001641-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. M. (REU)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes do 

teor da sentença vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001264-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE FORTE EDIFICACOES LTDA - ME (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 efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003957-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEVISON SOUSA COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. GILBERTO DA SILVA - PECAS - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003957-27.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): KEVISON SOUSA COIMBRA REU: J. GILBERTO DA SILVA - 

PECAS - ME Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

reparação de danos materiais e danos morais com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Kevison Sousa Coimbra em desfavor da Casa das 

Latarias e Acessórios Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. Entre um ato e outro as partes se compuseram e juntaram 

aos autos o acordo entabulado, id. 30332010. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

havendo quaisquer óbices para tanto, sendo ambas as partes maiores e 

capazes e seus patronos tendo poderes para transigir, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado ao Id. 30332010, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos. Condeno a parte autora nas 

custas e despesas processuais, as quais suspendo por ser parte 

beneficiária da justiça gratuita. Ainda, nos termos do art. 90, § 3º do 

CPC/15, as partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

e despesas remanescentes. Honorários na forma pactuada. Certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, observando-se as 

disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 27 de março de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004134-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

JUALTA - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do advogado da 

parte autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar a matrícula de 

nº 31.546, atualizada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003882-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003882-85.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): FERNANDO VALENTIM MOREIRA REU: MOREL DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de 

indenização por danos morais proposta por Fernando Valentin contra a 

Morel Distribuidora de Veículos Ltda. e a Renault do Brasil S/A, todos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro, ao Id. 30433607 as partes 

informaram que se autocompuseram. Os autos vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo quaisquer óbices 

para tanto, sendo ambas as partes maiores e capazes e seus patronos 

tendo poderes para transigir, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado 

ao Id. 30433607, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil de 2015, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos. Nos termos do art. 90, § 3º do CPC/15, as partes ficam 

dispensadas do pagamento de eventuais custas e despesas 

remanescentes. Honorários na forma do acordo firmado. Certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado e devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, observando-se as 

disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 27 de março de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001383-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RUFINO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001383-94.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSEFA RUFINO DE SANTANA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte 

autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas 

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

requerente. Ainda, analisando detidamente os autos, vislumbro a 

necessidade de regularização da representação processual da parte 

autora, haja vista que o instrumento procuratório (Id. 30593745) trata-se 

de procuração particular, no entanto, como constam nos demais 

documentos juntados na inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há 

necessidade de que sua procuração seja feita por instrumento público. 

Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público; 2) DETERMINO a emenda da inicial, para que, no mesmo prazo, a 

parte autora comprove residência nesta Comarca (contas de água, 

energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003634-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 4 de 393



Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003634-22.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JANDIRA DE SOUZA LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em preparação para o 

saneamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 15 (quinze), especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo implicará no 

silencio pela inexistência acarretando no julgamento imediato da lide. 

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

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001396-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES CRUZ (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)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001396-30.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARLENE GONCALVES CRUZ REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuidam os autos de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez 

proposta por Marlene Gonçalves Cruz contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

foi recebida conforme decisão de Id. 19196181 e, na oportunidade 

determinou-se a realização de perícia médica na parte autora, bem como a 

citação da parte requerida após a apresentação do respeito laudo médico. 

No curso do processo, a parte autora requereu a desistência do presente 

feito (Id. 27935257). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da 

parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito independe de 

concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Marlene Gonçalves Cruz contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. RECOLHA-SE eventual 

mandado expedido acerca da decisão de Id. 27161685. CONDENO a parte 

autora no pagamento de custas, que ficará com sua EXIGIBILIDADE 

SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º do CPC, eis que o feito tramita sob o 

pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004786-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO RECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004786-08.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: OLAVO RECHE REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão do 

benefício assistencial ao portados de deficiência física c/c pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela proposta por Olavo Reche em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social, todos qualificados nos autos. Após 

a prática de vários atos processuais, a advogada do requerente informou 

que este havia falecido, razão pela qual pugnou pela extinção da lida pela 

perda do objeto (Id. 29898423) Certidão de óbito juntada ao Id. 29898648. 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Claro se torna a perda 

superveniente do objeto da presente lide, já que os fatos que geravam o 

presente feito não mais persistem, ante o falecimento da parte autora. 

Ademais, é evidente que a presente demanda é considerada 

intransmissível, uma vez que o direito vindicado somente poderia ser 

exercido pela autora. Por esta razão, merece ser extinto o processo sem 

resolução do mérito. Ante o exposto, revogo a liminar e, nos termos do 

que dispõe o artigo 485, IX do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Custas pela parte autora, entretanto, deixo a 

exigibilidade suspensa por 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade da 

justiça concedida (artigo 98, § 3º, do CPC) Sem condenação em honorário, 

visto que não houve citação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000918-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARMETAL DIST. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000918-22.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: PARMETAL 

DIST. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA Vistos. Trata-se de 

execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta-MT, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em 

face de Parmetal-Distr. Valores Mobiliários, igualmente qualificada. Entre 

um ato e outro, a parte exequente pleiteou a extinção do feito, face ao 

pagamento da CDA. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Após 

a prática de alguns atos processuais, ao Id. 25667148, a parte exequente 

requereu a extinção da presente execução em razão de a parte 

executada ter quitado integralmente a dívida. Requereu também o 

levantamento dos valores depositados judicialmente referente aos 

honorários advocatícios, mediante expedição do competente alvará. 

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

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

consoante informação da própria exequente de que a executada efetuou 

o pagamento do referido débito objurgado. Assim, diante de todo o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita a 

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

expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores depositados 

judicialmente referente aos honorários advocatícios, devendo a Secretaria 

da Vara proceder com o necessário para a transferência da quantia 

referida para a conta informada ao Id. 25667148. Custas pela parte 

executada. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003056-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

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 
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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: 1002009-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADNEIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (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: 1003109-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CEZAR DE ARAUJO (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSSENI DA VEIGA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001518-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 manifestação acerca do recurso de Apelação, no prazo de 

quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

os presentes autos intimando as partes autora e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, conforme certidão de ID 

30721164.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-45.2020.8.11.0007

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30726763.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30728331.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-05.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30729145.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30729166.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-37.2020.8.11.0007

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30729185.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-97.2020.8.11.0007

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

os presentes autos intimando as partes requerente e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, nos termos da certidão de ID 

30730109.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003029-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para manifestar-se no prazo 

de quinze (15) dias, requerendo o que de direito. Após, não havendo 

manifestação, os autos serão arquivados.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR(A))

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:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

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 manifestação acerca do recurso de Apelação, no prazo de 

quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003539-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003539-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Liquidação de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e 

seguintes do CPC. PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas 

retificações necessárias. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC, 

preferencialmente por via eletrônica, e na impossibilidade, por via postal. 

Apenas no insucesso da citação por correio, citem-se os requeridos por 

meio dos patronos indicados no petitório sob ID 13529338, e, 

simultaneamente, por edital. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a parte requerida 

deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do valor investido, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede, referente ao CPF da parte autora, sob as penas do art. 

400 do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 2 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-67.2020.8.11.0007

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando as partes autora e requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, conforme certidão de ID 

30731279.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001557-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FATIMA DELMORO TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GERALDO TORRES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO AIDAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONDOMINIO SAO MANOEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

VALDECI CASARIN OAB - 279.193.319-00 (REPRESENTANTE)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 
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diligência do Oficial de Justiça necessária para os atos processuais 

(expedição de mandado de citação), de acordo com o Provimento nº 

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

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO NUNES FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001481-79.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): CLODOALDO NUNES FAGUNDES REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

CLODOALDO NUNES FAGUNDES ajuizou ação de restabelecimento de 

benefício previdenciário (auxílio-doença), com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz ser portador de patologia que o impede de exercer atividade 

laborativa, pelo que postulou o restabelecimento de auxílio-doença como 

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

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

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada visando ordem judicial para compelir o imediato 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido 

de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida quanto entendeu pela 

inexistência de causa debilitante. Em face do exposto, indefiro o pedido de 

tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata 

produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MARTINS OAB - SP362425 (ADVOGADO(A))

RENATA CIANFLONE ZUCOLOTO OAB - SP339515 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA MARIA DE MORAES OAB - SP347509 (ADVOGADO(A))

REBECA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP406193 (ADVOGADO(A))

PEDRO VICTOR LASCANE DARDAQUE FILHO OAB - SP348931 

(ADVOGADO(A))

ANA LIGIA DENARDI GHIOTTI OAB - SP408214 (ADVOGADO(A))

BRENO ASSUNCAO TANNUS DA ROCHA OAB - SP424311 

(ADVOGADO(A))

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

ROGÉRIO CAMARGO GONÇALVES DE ABREU OAB - SP213983-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003126-76.2019.8.11.0007 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDRAS SOARES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

ação de indenização por perdas e danos aforada por Edras Soares contra 

INCORPORADORA S. J. LIMITADA – ME, com pedido provisório de 

suspensão da exigibilidade de contrato entabulado entre as partes e de 

realização antecipada de prova pericial. No bojo da decisão de ID 

22103001, foi deferida parcialmente a tutela de urgência apenas para 

antecipar a perícia requestada, consistente na apuração do grau e da 

extensão do descumprimento contratual atribuído à requerida e os 

prejuízos suportados, em tese, pelo requerente. Na oportunidade, foi 

indeferido o pedido referente à suspensão da exigibilidade das obrigações 

contratuais. A requerida compareceu aos autos e juntou procuração (ID 

23171624). Em audiência de conciliação, houve consenso das partes que 

o autor deveria remover todos os semoventes que mantém na propriedade 

da requerida até novembro de 2019 e que o procedimento, assim como o 

prazo de resposta, ficaria suspenso até 30 de novembro de 2019. No ato, 

consignou-se que “os obrigações contratuais, inclusive os pagamentos 

ainda estão válidas”, conforme ata de ID 23214314. Através da petição de 

ID 25564278, a parte autora alegou que a ré estaria descumprindo os 

termos do contrato e requereu, através de pedido de tutela de urgência 

incidental, a suspensão de protesto relativo ao contrato em questão. Tal 

pedido foi indeferido pela decisão de ID 25941708, por entender o juízo 

que estando válidas as obrigações contratualmente assumidas e sendo 

fato incontroverso que o autor suspendeu os pagamentos referentes ao 

gozo da posse da área arrendada, não há probabilidade do direito a 

respaldar a suspensão da exigibilidade. Entendeu-se, na oportunidade, 

que o protesto do contrato consiste em exercício regular de direito da 

requerida. O autor reiterou o pedido de tutela de urgência, desta vez 

ofertando o caução em valor idêntico ao título protestado (ID 26043242), 

pedido que foi novamente indeferido por entender o juízo que a caução 

não tinha o condão de suprir a ausência da probabilidade do direito (ID 

27263866). Esta decisão foi impugnada por agravo de instrumento, que, 

por decisão monocrática, foi reformada, autorizando a caução e a 

consequente suspensão de dois protestos em nome do autor (ID 

27690185). O réu, então, apresentou agravo regimental, que resultou na 

revogação da liminar recursal, resultando na possibilidade de manutenção 

de protestos embasados no contrato em tela (ID 30639712). O réu 

apresentou contestação e reconvenção sob ID 28164522. Na peça 

defensiva, defendeu que não há inadimplemento contratual de sua parte, 

mas do autor, que visa por meio desta ação chancelar o uso da posse da 

área arrendada sem efetuar qualquer pagamento em contraprestação. Na 

reconvenção, pede a condenação do autor/reconvindo em indenização 

por danos decorrentes da não desocupação da área, na qual poderia ter 

sido promovida a reparação de pastos, no período chuvoso, mas a 

providência ficou impossibilidade pela presença do gado no local. Como 

tutela de urgência, a reconvinte pleiteia o despejo do gado e dos 

funcionários da propriedade, a fim de que possa ser novamente 

arrendada. O pedido provisório da reconvinte foi reiterado sob ID 

30639712. Na petição de ID 30654119, o autor/reconvindo reiterou o 

pedido provisório, desta vez para que haja ordem judicial de abstenção de 

protesto em seu nome. É a síntese. Decido. Inicialmente, aprecio as 

questões processuais pendentes em tópicos para melhor compreensão e 

organização desta decisão. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NA 

CONTESTAÇÃO. Tocante às preliminares da contestação, apenas para 

fins declaratórios, consigno que pelos documentos constitutivos da 

pessoa jurídica, apenas Rafael Lozano Spressão é representante da 

requerida/reconvinte, cabendo a ele a atuação em juízo, como disposto na 

alteração social sob ID 23172103. Adiante, não vislumbro a alegada 

inépcia da inicial, diante da apresentação de pedido indenizatório sem 

valor exato, uma vez que a perícia outrora designada tem exatamente o 

intuito de apurar os prejuízos alegados pelo autor, que ora pretende ser 

indenizado. Com a liquidação de eventuais prejuízos no decorrer do feito, 

possível será a prolação de sentença líquida, se confirmada a versão dos 

fatos trazida pelo autor. Além disso, exigir a mensuração dos prejuízos 

desde a exordial parece incabível, considerando que esses estão, em 

tese, ocorrendo também durante o trâmite processual. Logo, rejeito esta 

preliminar, por entender que a apresentação de pedido genérico deve ser 

aceita, do contrário, a alegada lesão aduzida pelo autor seria excluída da 

apreciação judicial, em descompasso com o disposto no art. 5º, inciso 

XXXV, da Carta Social (princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do 

acesso à justiça). DO PEDIDO PROVISÓRIO APRESENTADO PELO AUTOR. 

Como pedido provisório pretende o autor que seja oficiado ao cartório de 

protestos de títulos e documentos desta comarca para que se abstenha 

de realizar protesto em seu nome quanto ao contrato de arrendamento 

rural em questão. Vale-se o autor do argumento de que os efeitos de 

eventual protesto seria ainda mais gravosos diante das dificuldades 

econômicas oriundas das medidas de prevenção ao contágio do novo 

coronavírus (Covid-19). Ocorre que, em verdade, há nova tentativa do 

autor de justificar a sua confessa inadimplência contratual, questão que já 

foi por exaurida neste grau de jurisdição e foi objeto de duas deliberações 

pelo juízo ad quem, que, até o momento, concluiu pela possibilidade de 

protesto do aludido contrato. Deve ser sopesado que se ao autor poderá 

haver o agravamento dos efeitos de seu protesto, devido aos impactos da 

prevenção ao Covid-19, também sofrerá a ré os mesmo efeitos pelo 

inadimplemento contratual, que, pela estimativa desta última, consiste na 

quantia de R$ 350.000,00 (ID 28164522 - Pág. 28). Mesmo que o agravo 

de instrumento - a respeito da possibilidade de suspensão do protesto - 

ainda não tenha sido julgado em colegiado, não vigora óbice para que este 

juízo de piso mantenha o posicionamento exarado em outras 

oportunidades, consistente no fato de que as obrigações contratualmente 

assumidas estão em plena validade e são passíveis de serem levadas a 

protesto. Estando hígidas as obrigações contratuais, plenamente cabível 

que a ré adote medidas de coerção indireta para forçar o pagamento, 

sendo o protesto uma das medidas legais para a consecução deste 

objetivo. Como consta nos autos, o autor está desde julho de 2019 em 

mora com suas obrigações, mas, ainda assim, está utilizando a área 

arrendada. Mesmo suscitando a exceção de contrato não cumprido, há 

poucos elementos probatórios a respaldar a probabilidade do direito que 

lastreia seus pedidos provisórios. As fotografias trazidas aos autos 

eletrônicos não são peremptórias para demonstrar o descumprimento de 

contrato pela requerida - alegadamente pela precariedade da qualidade 

dos pastos, das instalações necessárias e estradas dentro da 

propriedade - ou mesmo a impossibilidade de retirada dos animais 

remanescentes da área por falta da estrutura adequada. Com efeito, verbi 

gratia¸ as fotografias sob ID 30539622 não comprovam a má qualidade 

das vias no interior da área arrendada. Demonstram, pelo contrário, 

estradas adequadas e em padrão regular de conservação, quando 

considerado o período chuvoso que perdura, nesta região, entre os 

meses de setembro a maio de todos os anos. O mesmo pode ser dito com 

relação às fotografias sob ID 21772231, que refletem apenas locais 

pontuais de uma grande área arrendada (2500 hectares). Por isso, 

imprescindível a realização de perícia técnica para dirimir a controvérsia, 

impedindo deliberar sobre a inexecução do contrato pela requerida neste 

momento e prejudicando o principal argumento do autor a justificar a 

suspensão do contrato e as medidas utilizadas pela outra contratante para 

forçar o adimplemento das obrigações. Em contrapartida, está nos autos o 

instrumento particular celebrado pelos envolvidos, devidamente assinados 

por ambas as partes e por duas testemunhas, assim como termo aditivo, 

também válido, acerca dos quais nenhum dos envolvidos apresentou 

insurgências quanto à validade. Neste momento, entendo por oportuno 

advertir o autor, nos termos do art. 77, §1º, do CPC, que, se apresentado 

novo pedido provisório que, de alguma forma, vise respaldar a sua 

ausência de pagamentos em desfavor da ré, e verificando se tratar de 

mais uma tentativa de reapreciação de questão amplamente acobertada 

pela preclusão, será imposta multa por litigância de má-fé em até 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, o qual poderá ser majorado, ex 

officio, para se adequar à extensão dos danos eventualmente apurados 

pela perícia técnica. DO PEDIDO PROVISÓRIO APRESENTANDO PELA 

RECONVINTE. Através de tutela de urgência incidental, pretende a 

reconvinte o despejo do autor de sua propriedade - incluindo os animais 

que ainda lá se encontram e o uso de residência situada na fazenda por 

prepostos do autor – e a rescisão contratual. Ainda que não tenham sido 

recolhidas as custas iniciais da peça, cabível a apreciação do pedido 

provisório, nos termos do art. 295 do CPC. De proêmio, deve ser 

destacado que o arrendamento rural é regido pelas disposições do 

Decreto n. 59.566/66. O pedido liminar de despejo formulado pela 

reconvinte fundamenta-se na pretensão de retomada do imóvel pelo 

proprietário, em razão da ausência de pagamento de aluguel no prazo 

convencionado, conforme previsto no art. 32, III, do Decreto 59.566/66, 

que preconiza: "Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes 
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casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - Se o 

arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou 

em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - Se o 

arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; (...)" 

No acervo probatório, estão presentes os requisitos para a concessão da 

tutela antecipada, visto que há receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, porquanto a reconvinte está impossibilitada de exercer seu 

direito de proprietária sobre o imóvel em litígio, que se encontra na posse 

do reconvindo. O não pagamento é questão incontroversa nos autos, uma 

vez que desde a exordial pretende o autor o amparo judicial para a 

suspensão da exigibilidade do contrato que, por decisão própria, deixou 

de pagar, buscando não sofrer os efeitos da mora, o que não foi aceito 

pelo juízo, como depreende-se dos autos e do relato desta decisão. 

Outrossim, ressalte-se que o reconvindo procedeu ao depósito judicial da 

importância de R$ 231.967,21, ID 27690186, insuficiente para purgar a 

mora, considerando que várias prestações venceram durante o deslinde 

do procedimento e não foram integralmente pagas, pelo que o referido 

depósito não tem o condão de afastar a medida de despejo. 

Acrescente-se que as justificativas apresentadas pelo reconvindo para 

deixar de efetuar o pagamento dos aluguéis à reconvinte, pertinentes ao 

suposto descumprimento contratual, não são suficientes para elisão da 

mora, mormente se considerada a ausência de indícios suficientes dos 

alegados fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do 

reconvinte. Por fim, saliente-se que os efeitos da decisão não são 

irreversíveis, porquanto caso se apure, ao final da demanda, ser indevido 

o despejo, a questão poderá ser resolvida mediante a conversão de 

eventuais prejuízos experimentados pelo reconvindo em perdas e danos. 

Em arremate, o perigo de dano atinente à medida é evidente, ao passo que 

a manutenção da posse do reconvindo na propriedade, utilizando parte 

dos pastos, mas principalmente por alocar prepostos para residir em casa 

localizada na fazenda, impedem que a reconvinte celebre novo contrato 

de arrendamento, em manifesto prejuízo à sua renda mensal e ao seu 

direito de proprietária. Diante deste cenário, preenchidos os requisitos 

legais, é impositiva a concessão do pedido de despejo, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ARRENDAMENTO 

RURAL - ANTECIPAÇÃO TUTELA - REQUISITOS COMPROVADOS. O 

pedido de antecipação de tutela se adequa ao contido no art. 32, III da Lei 

59.566/66, que permite a concessão de liminar para desocupação imediata 

do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no 

prazo convencionado. (TJ-MG - AI: 10000190693556001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de 

Publicação: 12/12/2019) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 

COBRANÇA E DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLÊNCIA 

INCONTROVERSA. 1. O não pagamento do aluguel ou renda no prazo 

convencionado enseja o despejo do arrendatário, bem como custas do 

processo e honorários advocatícios, nos termos do art. 32, III, e parágrafo 

único, do Decreto Lei nº 59.566/66. (...) (TJ-RS - AC: 70082156100 RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019) O pedido de rescisão 

contratual, todavia, não deve ser deferido neste momento. Ainda que o 

inadimplemento – justificado ou não - consista em fato incontroverso, há 

suporte normativo para que este apenas alicerce o despejo. Por cautela, 

pertinente que se proceda à ampla instrução processual, permitindo a 

cognição exauriente, para deliberar sobre a rescisão contratual. Nessa 

trilha jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO LIMINAR DA 

AVENÇA POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. REQUISITOS DO 

ART. 273. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A antecipação dos 

efeitos da tutela é condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 

273, CPC, consubstanciados pela existência de prova inequívoca e apta 

ao juízo de verossimilhança das alegações do postulante, além de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, ainda que 

cabível a resolução do contrato de arrendamento, em virtude do 

inadimplemento de suas cláusulas, revela-se imprescindível a realização 

de prova acerca dos fatos alegados na inicial, não bastando meros 

indícios para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida. (...) (TJ-RS - AI: 70064998057 RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2015) Ante o exposto, defiro 

parcialmente os pedidos provisórios contidos na reconvenção, 

determinando a expedição de mandado de despejo, a se cumprido mesmo 

dentro da vigência da Portaria-Conjunta n. 249, do TJMT, diante da 

urgência da providência destinada a cessar as graves lesões no 

patrimônio da reconvinte (Art. 5º, da referida portaria), concedendo ao 

reconvindo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Pelo 

mesmo fundamento, os prazos referentes ao despejo não ficarão 

suspensos. Com fundamento no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 

59.566/66, poderá o reconvindo, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo seja 

lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as 

custas do processo e os honorários do advogado da reconvinte, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento se dará no mesmo prazo 

acima assinalado, contados da data da entrega em cartório do mandado 

de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de 

recusa por parte da reconvinte. Por outro lado, indefiro o pedido provisório 

de rescisão do contrato de arrendamento rural em tela, uma vez que 

imprescindível a cognição exauriente para bem decidir acerca deste 

pedido. No mais, intime-se a reconvinte para que, em até 15 (quinze) dias, 

recolha as custas iniciais, sob pena de não processamento da 

reconvenção e revogação da tutela provisória de despejo, ficando também 

consignada a possibilidade de responsabilização pela reversão da medida 

(art. 302, CPC). Desde já, por entender que a expedição de ofício ao 

INDEA para verificar a movimentação de animais do autor na propriedade 

arrendada auxiliará sobremaneira na análise tanto da ação originária 

quanto da reconvenção, defiro o pedido. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a autarquia apresente a movimentação de semoventes entre o 

período de 01/01/2018 até a presente data. No ofício deverão ser 

indicados os seguintes dados: MUNICÍPIO: NOVA MONTE VERDE - MT SIT. 

FUNDIÁRIA: ARRENDATÁRIO EXPLORAÇÃO: 5100209537 PROPRIEDADE: 

51000323062 FAZENDA ALTO PARAISO PRODUTOR: EDRAS SOARES 

CPF: 60298944804 Recolhidas as custas da reconvenção, intime-se a 

parte reconvinda para apresentar resposta no prazo legal, e, após, à 

réplica. Deixo para fixar os pontos controvertidos da ação originária e da 

reconvenção de forma simultânea, visando melhor organização 

procedimental e processual. Defiro a substituição do assistente técnico 

requestada pelo autor sob ID 30058417, tendo em vista que não foram 

iniciados os trabalhos periciais até o momento. Com relação ao 

cancelamento do agendamento para o início da perícia pela empresa 

nomeada, em decorrência das medidas de prevenção ao novo 

coronavírus (ID 30558526), julgo a medida como adequada ao momento 

atual. Logo, todos os pedidos e argumentos referentes à redesignação ou 

não da data anteriormente estipulada ficaram prejudicados. Determino, 

entretanto, a intimação da empresa para que, em até 15 (quinze) dias, 

designe urgentemente nova data para a realização do ato, mas com a 

antecedência mínima necessária para a intimação dos envolvidos. Nos 

termos do art. 465, §4º, autorizo o levantamento de metade dos honorários 

periciais para viabilizar o início dos trabalhos, devendo ser expedido 

alvará para a conta indicada no petitório de ID 29644868. Pela 

complexidade da avaliação, defiro a dilação do prazo para que o laudo 

pericial seja entregue em até sessenta dias contados da data agendada 

para o início dos atos periciais. Determino a intimação da requerida para 

que atenda à solicitação contida no item 4º, da petição de ID 29644868, em 

até quinze dias, quando deverá apresentar o mapa cadastral da 

propriedade e matrícula atualizada. Com a revogação da liminar outrora 

concedida em grau recursal (ID 30639718), defiro o pedido sob ID 

30639712, devendo ser expedido ofício ao cartório de protestos desta 

comarca comunicação o cancelamento da determinação de suspensão 

dos protestos em nome da parte autora. Noutros termos, devem ser 

restaurados os efeitos dos protestos apontados no ID 27690190. A 

respeito do arresto das quantias depositadas aos autos a título de caução 

da medida de sustação dos protestos, consigno que a questão será 

analisada nos bojo da ação executiva n. 1001420-24.2020.8.11.0007. 

Certifique-se a Secretaria acerca dos valores depositados aos autos pelo 

autor a título de caução, desconsiderando o importe referente aos 

honorários periciais. Retifique-se a representação da ré para que possa 

ser intimada diretamente pela via eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001420-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDRAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001420-24.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME EXECUTADO: EDRAS 

SOARES Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

aforada por INCORPORADORA S. J. LIMITADA – ME contra Edras Soares, 

no valor de R$ 231.147,54, referente contrato de arrendamento rural 

celebrado entre os envolvidos e colacionado. Requer, liminarmente, o 

arresto de R$ 350.240,85, correspondente ao valor depositado nos autos 

n. 1003126-76.2019.8.11.0007, em trâmite neste juízo, a título de caução a 

pedido provisório. Sustenta que a probabilidade do direito reside na 

exigibilidade do contrato que foi reconhecida no bojo dos autos acima 

mencionados, ao passo que o perigo de dano decorre do fato do 

executado possuir mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão em dívidas) e 

porque “mais do que nunca, depende da quantia devida pelo Executado 

desde 03/07/2019”. É a síntese. Decido. A despeito do não recolhimento 

das custas iniciais, cabível a análise do pedido provisório, nos termos do 

art. 295, do CPC. Como relatado, pretende a exequente o arresto dos 

va lo res  depos i t ados  pe lo  exec u t a d o  n o s  a u t o s  n . 

1003126-76.2019.8.11.0007 a título de caução, para fins de sustação dos 

protestos efetuados por esta exequente. Para a concessão do arresto “in 

limine”, que consiste em clássica medida de natureza cautelar, necessária 

a comprovação dos requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam 

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

processo. Nessa trilha jurídica: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

ARRESTO PRÉVIO PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME 

DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o 

arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema 

BACENJUD, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos 

inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo 

da demora. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que 

não estão presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional. 

A revisão desse entendimento demanda reexame do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o 

óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 

1643532 PE 2016/0322376-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 07/03/2017) O primeiro, a probabilidade do direito, está estampado no 

título executivo extrajudicial colacionado sob ID 30646435, devidamente 

assinado pelas partes e duas testemunhas. A exigibilidade do contrato tem 

sido objeto de amplo embate judicial nos autos n. 

1003126-76.2019.8.11.0007, e, até o momento, vigoram incólumes as 

obrigações assumidas pelos contraentes, cabendo a tomada de medidas 

executivas pela ora exequente. Já o perigo de dano está sobejamente 

demonstrado nos autos, pois a exequente tem amargado o não 

recebimento dos alugueis, em sua grande parte, desde o mês de julho de 

2020, quando o executando optou por suspender os pagamentos, 

unilateralmente e sem o respaldo judicial. Estando a ceder a posse sobre a 

terra, sem a contraprestação devida, a exequente tem sido privada de 

renda essencial para a manutenção da propriedade rural, podendo ser 

presumida a premente necessidade alegada. Ademais, a despeito da 

indicação da existência de bens do devedor nestes autos, como uma 

fazenda e numerosos animais bovinos, tais ativos são de difícil liquidação 

quando comparados ao depósito judicial feito nos autos n. 

1003126-76.2019.8.11.0007, com a exclusiva destinação de sustar efeitos 

de protesto efetivados pela ora exequente com base no próprio título 

executivo que lastreia este feito. Sendo assim, pertinente que o arresto 

recaia sobre tais valores, uma vez que já destinados a acobertar eventual 

prejuízo processual oriundo da relação jurídico-processual estabelecida 

entre as partes. Constatando a presença dos requisitos legais, impositiva 

a concessão do pedido provisório, em parte. Importante, contudo, fazer a 

seguinte ressalva. O arresto deve se limitar ao valor desta execução, 

pois, por tratar-se de medida cautelar que visa a preservação do direito 

almejado no pedido principal, deve se vincular ao valor deste, não 

podendo excedê-lo. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, 

defiro parcialmente o pedido provisório, a fim de que se proceda à imediata 

expedição de termo de arresto de R$ 231.147,54 (duzentos e trinta e um 

mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), no rosto 

dos autos n. 1003126-76.2019.8.11.0007, referente apenas aos depósitos 

feitos para caucionar o juízo (IDs 27690186 e 28112945 daqueles autos). 

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) e revogação do 

termo de arresto. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005444-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005444-32.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. MARIA 

HELENA DE OLIVEIRA ajuizou ação previdenciária de concessão de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

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

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

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

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

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Tocante ao de pedido de tutela 

de urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação 

do benefício previdenciário, necessário o preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Isso porque, os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta 

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

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

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

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

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

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

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

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

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

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

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 
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instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

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

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

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

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

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

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

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

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004634-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR MARIO DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIAS DALLA RIVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

LOURDES IAREMA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004634-57.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: CEZAR MARIO DALLA RIVA DE CUJUS: ROGERIO DIAS 

DALLA RIVA Vistos, etc. Diante da regularidade da postulação e do 

recolhimento das custas iniciais, recebo a inicial. No que concerne ao 

pedido de nomeação do postulante, herdeiro ascendente, para o 

desempenho o encargo de inventariante, ressalto que, por previsão legal, 

a companheira tem preferência à nomeação (art. 617, do CPC). Assim, 

antes de deliberar acerca da nomeação de inventariante, determino a 

citação de Lourdes Iarema, quando poderá se manifestar sobre o pedido, 

no prazo de quinze dias. Retifique-se a distribuição junto ao PJe, incluindo 

Lourdes Iarema no polo passivo, por ora. Após, voltem-me conclusos. Alta 

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000679-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000679-81.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: LENIR MARIA DE MORAIS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. LENIR MARIA DE 

MORAIS ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário 

(auxílio-doença), com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de patologia 

que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou o 

restabelecimento de auxílio-doença como tutela de urgência antecipada, 

visto que é segurada da previdência social. Juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Recebo a inicial, entendendo que a cessação de 

benefício anteriormente concedido permiti concluir pela negativa da 

autarquia na manutenção do pagamento, caracterizando o interesse 

processual, nos termos da tese n. 4[1], do RE 631.240/MG. Por isso, 

revogo a decisão de ID 29502240. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada visando ordem judicial para compelir o imediato 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido 

de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida quanto entendeu pela 

inexistência de causa debilitante. Em face do exposto, indefiro o pedido de 

tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata 

produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 
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tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito [1] 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 

INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 

o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 

da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 

Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 

configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005045-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEXTRANS TRANSPORTES LTDA - (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PUBLIUS RANIERI OAB - SP182955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELA JUSTINA & DELA JUSTINA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005045-03.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): NEXTRANS TRANSPORTES LTDA - REU: DELA JUSTINA & 

DELA JUSTINA LTDA - EPP Vistos, etc. Pela detida análise da postulação, 

não vislumbrei a apresentação de procuração, pelo que está a parte 

autora irregularmente representada nos autos. Sendo assim, determino a 

intimação da autora para, em até quinze dias, regularizar sua 

representação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

dos artigos 72, 320 e 485, I, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Alta 

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005305-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005305-80.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ADRIANO BARBOSA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ADRIANO BARBOSA ajuizou ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário (aposentadoria por 

invalidez), com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia 

que o impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou o 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez como tutela de urgência 

antecipada, visto que é segurada da previdência social. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Recebo a inicial, entendendo que a 

cessação de benefício anteriormente concedido permiti concluir pela 

negativa da autarquia na manutenção do pagamento, caracterizando o 

interesse processual, nos termos da tese n. 4[1], do RE 631.240/MG. Por 

isso, revogo a decisão de ID 27231616. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada visando ordem judicial para compelir o imediato 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido 

de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida quanto entendeu pela 

inexistência de causa debilitante. Em face do exposto, indefiro o pedido de 

tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata 

produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do 

procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 
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indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito [1] 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 

INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 

o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 

da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 

Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 

configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005555-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PAULO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005555-16.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): FELIPE PAULO FERREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PROCESSO N. 1005555-16.2019 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária visando a concessão do 

benefício de prestação continuada ajuizada por Felipe Paulo Ferreira da 

Silva em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, alegando, em 

síntese, que é portador de enfermidade que o deixou incapacitada para o 

trabalho, necessitando do benefício pleiteado por força do disposto na Lei 

nº. 8.742/93. Entendendo presentes os requisitos, pediu a concessão da 

tutela de urgência apenas na sentença, após a apresentação do estudo 

social e laudo pericial médico. Vieram-me conclusos. É a síntese. Decido. 

Demonstrado que o pedido do benefício pleiteado continua sob análise, 

após decorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias da apresentação (ID 

29061228), entendo presente o interesse processual. Conforme o 

Provimento N. 27/2019-CM e o art. 220, do CPC, há suspensão dos prazos 

processuais durante os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, incluindo-os. 

Logo, torno sem efeito a certidão de intempestividade da emenda à inicial 

(ID 30674632), por ter sido a peça apresentada no último dia do prazo, 

tempestivamente. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no art. 99, §3º, do CPC. Quanto ao pleito liminar, 

denota-se que o autora requereu sua análise após a elaboração do laudo 

médico pericial e estudo social, de modo que a tutela provisória não será 

apreciada neste momento processual. Ademais, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC, visando imprimir maior celeridade ao feito, dada à natureza alimentar 

das verbas pleiteada. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, determino a imediata realização de 

estudo social na residência da parte autora, com o fim de verificar o 

preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para tanto, 

nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo. Encaminhe-se à equipe cópia 

da inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS 

(arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) 

dias para entrega do laudo de estudo social ao juízo. Competirá à 

profissional verificar a real condição financeira do núcleo familiar da parte 

autora, relatando minuciosamente as características residência, se imóvel 

próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens 

móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a renda 

auferida pela família e outras informações relevantes, devendo ainda 

responder aos quesitos formulados pelas partes. Outrossim, nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO a perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

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

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

a ser designado pela perita nomeada, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Encaminhe-se à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

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

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: 01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

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

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

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 
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decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, cite-se o 

requerido, devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o 

prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do Ofício 

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

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

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da citação, intime-se o 

requerido para se manifestar acerca dos laudos, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância. Posteriormente, 

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

manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

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

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se pagamento dos 

honorários periciais no sistema da Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam 

os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta, 27 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005548-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005548-24.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA PAULA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

visando a concessão do benefício de prestação continuada ajuizada por 

Ana Paula de Oliveira em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, alegando, em síntese, que é portadora de enfermidade que a 

deixou incapacitada para o trabalho, necessitando do benefício pleiteado 

por força do disposto na Lei nº. 8.742/93. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu a concessão da tutela de urgência apenas na sentença, 

após a apresentação do estudo social e laudo pericial médico. Vieram-me 

conclusos. É a síntese. Decido. Demonstrado que o pedido do benefício 

pleiteado continua sob análise, após decorridos mais de 45 (quarenta e 

cinco) dias da apresentação (ID 29061220), entendo presente o interesse 

processual. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no art. 99, §3º, do CPC. Quanto ao pleito liminar, 

denota-se que a autora requereu sua análise após a elaboração do laudo 

médico pericial e estudo social, de modo que a tutela provisória não será 

apreciada neste momento processual. Ademais, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC, visando imprimir maior celeridade ao feito, dada à natureza alimentar 

das verbas pleiteada. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, 

solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, determino a imediata realização de 

estudo social na residência da parte autora, com o fim de verificar o 

preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para tanto, 

nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo. Encaminhe-se à equipe cópia 

da inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS 

(arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) 

dias para entrega do laudo de estudo social ao juízo. Competirá à 

profissional verificar a real condição financeira do núcleo familiar da parte 

autora, relatando minuciosamente as características residência, se imóvel 

próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais os bens 

móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a renda 

auferida pela família e outras informações relevantes, devendo ainda 

responder aos quesitos formulados pelas partes. Outrossim, nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO a perita judicial a Dr.ª 

Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

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

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

a ser designado pela perita nomeada, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Encaminhe-se à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

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

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: 01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

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

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

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, cite-se o 

requerido, devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o 

prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do Ofício 

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

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

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da citação, intime-se o 

requerido para se manifestar acerca dos laudos, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância. Posteriormente, 

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

manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

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

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se pagamento dos 

honorários periciais no sistema da Assistência Judiciária Gratuita da 
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Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam 

os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta, 27 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001794-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERLI ROQUE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMIL AUED (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001794-45.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: VERLI ROQUE DE OLIVEIRA EXECUTADO: LEANDRO AMIL 

AUED Vistos etc. 1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de 

sentença, deve a Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha 

feito, as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. 2 - Intime-se a 

parte executada na pessoa do advogado constituído nos autos para, no 

prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado, devidamente atualizado até a data do pagamento, acrescido 

de custas, se houver. 2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos 

para representar a parte executada, ou sendo esta defendida pela 

Defensoria Pública, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e 

demais parágrafos do referido artigo. 2.2 - Consigne-se, ainda, que em 

caso de transcurso do lapso temporal acima disposto sem o pagamento do 

débito haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (§1º do art. 523 do CPC). 

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação. 4 – Não havendo 

impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma medida constritiva 

na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os autos conclusos. 5 – 

Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003759-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES TAVARES (AUTOR(A))

JOEL TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003759-24.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOEL TAVARES, BRUNO RODRIGUES TAVARES REU: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOEL TAVARES, 

representado pelo filho Bruno Rodrigues Tavares, em face do Estado de 

Mato Grosso e Município de Alta Floresta/MT, visando compelir os 

requeridos a providenciarem a realização de cirurgia neurológica e 

transporte para hospital com suporte em UTI. Alegou não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas do procedimento 

médico necessário sem prejuízo do próprio sustento. Por fim, salientando a 

gravidade do caso, bem como a morosidade no agendamento da cirurgia, 

pleiteou medida liminar para que os acionados providenciem o necessário 

para que o paciente seja submetido ao procedimento hospitalar descrito na 

inicial. Juntou documentos. Liminar deferida sob ID 16051699. Em 

contestação de ID 16344287, o Município de Alta Floresta arguiu, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, e, no mérito, a 

ausência de negativa do atendimento, o redirecionamento ao Estado, a 

impertinência da aplicação de multa diária e o descabimento de pagamento 

de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pelo que 

requereu a improcedência da demanda. Certidão de decurso do prazo 

para o Estado de Mato Grosso apresentar contestação sob ID 21588924, 

contudo, o ente público informou sob ID 17249591 o cumprimento da 

liminar deferida. Réplica sob ID 22571106. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Inicialmente, considerando que o Estado de Mato Grosso, devidamente 

intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 21588924, decreto-lhe 

a revelia. Considerando os fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Depreende-se dos autos que a parte autora necessita de cirurgia 

neurológica e transporte para hospital com suporte de UTI, com urgência, 

em virtude de ter apresentado quadro de hemorragia cerebral, conforme 

relatório médico de ID 16050690, sob pena de sequelas neurológicas 

permanentes. A saúde da população é dever do Estado e garantia do 

cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar, 

assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e 

coloque a vida em iminente e concreto risco, por desídia estatal. O art. 196 

da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que 

deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados não "qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, 

capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento, 

senão vejamos: "Art. 196 CF - 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 sua promoção, proteção e 

recuperação". Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM 

UTI À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE UROCRÁTICA - 

PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – II) MULTA 

COMINATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao 

Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, 

sobretudo no fornecimento de tratamento médico/cirúrgico, quando se 

tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência. A aplicação de 

multa cominatória é indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir 

efetividade em condenações de obrigação de fazer, servindo de coação 

legal para que o agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55674/2009, Rel. DES. 

JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR 

FORA DE DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO 

DE DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO 

ESTADO - DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE 

DIREITO SOB RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. 1) O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar 

que determina ao Estado o fornecimento gratuito de cirurgia à menor 

acometido de doença grave sem condições de custeá-lo. 3) Consoante 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da 

parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja 

contra a Fazenda Pública. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 

22-6-2009) Por isso, sem sombra de dúvida há que prevalecer a aplicação 

do art. 196, no intuito de se fazer valer a dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso 

III do art. 1º da Constituição Federal, sem esquecer que o direito à saúde é 

um direito social igualmente protegido e garantido ao cidadão, nos termos 

do art. 6º da CF. Aliás, aqui não há qualquer interferência indevida de um 

Poder em outro, mas, e tão somente que se obrigue o requerido a 

efetivar/concretizar a política pública de saúde a que está obrigado, 
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segundo modelo traçado na clara definição de políticas pública de saúde 

atribuída a cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se 

comprometeu, não havendo falar em comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Ainda, não se discute a 

discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, 

embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível 

não poder ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o ente público 

garantir aos cidadãos um mínimo existencial, notadamente o direito à vida 

embarcado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que no caso 

concreto se consubstancia no pronto atendimento das necessidades 

médicas da parte autora, essenciais para a manutenção de uma vida 

digna. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – 

REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA Nº 793, 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – HIPERPLASIA PROSTÁTICA, COM 

DIFICULDADE MICCIONAL E INFECÇÃO URINÁRIA – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE 

E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA.1. É solidária a responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de 

medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições 

de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

fornecessem a cirurgia requerida em favor do paciente, uma vez que a 

urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência 

destas últimas. 5. Não caracteriza violação aos princípios da separação 

dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a 

defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre 

justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. (N.U 

0014384-52.2014.8.11.0015, 8496/2018, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 04/02/2019) No que tange à 

aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, saliento 

que esta não será aplicada. No entanto, o pleno atendimento ao comando 

jurisdicional será garantido por meio de penhora online, a ser deferida 

eventualmente em caso de descumprimento após a apresentação de 

orçamentos, de modo que não acarretará qualquer prejuízo ao erário ou à 

sociedade. Não obstante, impende assinalar que foi comprovado nos 

autos o cumprimento da liminar deferida, atinente à realização do 

procedimento cirúrgico vindicado, conforme informações prestadas sob ID 

17249591. Por fim, assinalando superação de entendimento deste Juízo, 

reputo incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria 

Pública quando vencidos os Estados e os Municípios, face às 

prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda Constitucional n.º 80, de 

4 de junho de 2014, conforme entendimento assentado pelas Câmaras de 

Direito Público e Coletivo do E. TJMT, “in verbis”: CONSTITUCIONAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA ORTOPÉDICA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

–NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO 

CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS 

DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente 

responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer 

um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de 

medicamentos ou de outros procedimentos. O direito à vida e à saúde, nos 

termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e 

cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e 

Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de 

honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de 

direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente 

federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. (N.U 0003179-79.2016.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, 

Publicado no DJE 21/08/2019) Desta feita, in casu, os requeridos não 

devem responder pelos honorários sucumbenciais. Diante dos fatos e 

fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

constantes em petição inicial, confirmando a liminar de ID 16051699, a fim 

de determinar que os requeridos providenciem a realização do 

procedimento cirúrgico vindicado na inicial, mediante transporte do 

paciente para hospital com suporte em UTI, bem como forneçam todos os 

demais procedimentos necessários para que a parte autora restabeleça 

sua saúde. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos 

termos da fundamentação tecida nesta sentença. Em atenção ao artigo 

496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, vez que a sentença 

encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF. Nesse sentido: 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO 

STF. DESNECESSIDADE. (ART. 475, § 3º, DO CPC). A sentença fundada 

em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o 

direito à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento 

de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e 

cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos 

da atual redação do artigo 475, § 3º, do Código de Processo Civil, está 

dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. (Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 

06/11/2013). Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se. PRIC. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000969-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAVILDE ARROTEIA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora Joeli Dupim Carvalho Rodrigues (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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: 1000969-67.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: MAVILDE ARROTEIA DO NASCIMENTO IMPETRADO: 

DIRETORA JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES Vistos, etc. MAVILDE 

ARROTÉIA DO NASCIMENTO impetrou mandado de segurança contra ato 

praticado por JOELI DUPIM CARVALHO RODRIGUES, objetivando a 

efetivação do contrato temporário e o recebimento de carga horária como 

professora temporária. Narrou que foi aprovada em primeiro lugar no 

processo seletivo simplificado e teve atribuídas 20 horas/aula semanais, 

mas posteriormente a autoridade coatora a colocou em último lugar no 

certame pelo fato de ser aposentada, retirando a agenda letiva. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente a concessão de 

segurança para que lhe seja atribuída a carga horária de acordo com a 

sua classificação no certame, vez que o fato de ser aposentada não 

serviria de óbice ao exercício da função temporária. Liminar indeferida sob 

ID 13066005. A autoridade apontada como coatora apresentou 

informações sob ID 14857808, noticiando que a impetrante, após a 

primeira negativa, teve seu contrato efetivado e lhe foram conferidas 

atribuições de aulas em 15.02.2018, conforme publicado no diário oficial 

do dia 20.02.2018. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
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extinção do feito pela perda superveniente de interesse processual, 

desde que intimada a parte autora para se manifestar sobre a 

documentação apresentada pela autoridade apontada como coatora. A 

impetrante, intimada para se manifestar sobre os documentos 

apresentados pela autoridade coatora, quedou-se inerte, conforme 

certificado sob ID 28984638. É o breve relatório. Decido. Conforme 

informações prestadas pela autoridade coatora sob ID 14857808, a 

impetrante teve seu contrato efetivado em 15.02.2018, nos termos da 

portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 20.02.2018, portanto, 

em data anterior à do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 

05.04.2018 (ID 12568502). Como o interesse da autora consistia na 

efetivação do seu contrato e a consequente atribuição de horas/aula, 

denota-se que ao tempo da postulação não havia a necessidade de 

provocação da tutela estatal, porquanto referido contrata já havia sido 

efetivado. Desta feita, por constatar a ausência de interesse processual, 

extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 

12.016/2009. Não há recurso de ofício, vez que a segurança não foi 

concedida. Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

praxe. P. R. I. C. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003812-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1003812-05.2018 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por ISAIA FERREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados. Em síntese, aduz não ter contratado 

o empréstimo que vem sendo descontado em sua conta corrente, pelo que 

requereu a declaração de inexistência de débito e a indenização pelos 

danos morais que alega ter experimentado, além da retirada do seu nome 

do cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela. Postulou, 

ademais, a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova e a 

concessão da justiça gratuita. O pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela foi deferido sob ID 16314575. Citado, o requerido apresentou 

contestação sob ID 18450262, refutando na íntegra o pedido autoral. 

Réplica sob ID 19753434. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos 

autos, não se verifica a necessidade da produção de outras provas, de 

modo que, nos termos do art. 355, I, do CPC, promovo o julgamento 

antecipado da lide. Outrossim, vislumbro aplicável ao caso vertente o 

instituto da inversão do ônus probatório, atento à orientação 

jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça, na linha do 

entendimento enunciado no verbete sumular nº 297 de que: “o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Não se 

nega que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo 

que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com todas suas regras 

e princípios norteadores. Assim, ante a verossimilhança das alegações 

autorais, aplico a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII do 

supracitado diploma legal. Na hipótese, todavia, muito embora o autor 

afirme não ter contratado o empréstimo que vinha sendo descontado de 

sua conta corrente, a parte ré, com os documentos juntados à 

contestação, apresentou fato impeditivo do direito do autor, conforme 

preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da 

contratação do empréstimo pessoal, via terminal de caixa eletrônico, com 

utilização de senha e cartão, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta 

reais), dividido em 05 (cinco) parcelas, conforme espelho bancário juntado 

sob ID18450264, bem como pelo extrato bancário de ID 18450264, 

comprovando a liberação do crédito diretamente na conta corrente do 

autor. Logo, as alegações da parte autora, sem qualquer sustentáculo 

probatório, foram firmemente desconstituídas pela instituição financeira 

requerida, impondo a improcedência da demanda, vez que comprovada a 

contratação do empréstimo objurgado. Em face do exposto, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos autorais. Revogo a tutela antecipada concedida 

sob ID 16314575. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobra o 

valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §6º, do CPC, cuja 

execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, 

§3º, do CPC, por ser o vencido beneficiário da justiça gratuita. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

PRIC. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002443-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRINALDO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DA SILVA OAB - 005.891.161-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002443-39.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): IRINALDO DUARTE REPRESENTANTE: IRENE MARIA DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por IRINALDO 

DUARTE, representado pela cônjuge Irene Maria da Silva, em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta/MT, visando compelir 

os requeridos a providenciarem o transporte para hospital com suporte em 

UTI e consulta com especialista em cardiologia, diante do quadro de infarto 

agudo do miocárdio. Alegou não possuir condições financeiras para arcar 

com as despesas do procedimento médico necessário sem prejuízo do 

próprio sustento. Por fim, salientando a gravidade do caso, bem como a 

morosidade no agendamento do atendimento, pleiteou medida liminar para 

que os acionados providenciem o necessário para que o paciente seja 

submetido ao procedimento hospitalar descrito na inicial. Juntou 

documentos. Liminar deferida sob ID 20530436. Parecer do NAT sob ID 

20791433. Informação do Estado de Mato Grosso sob ID 20995079, 

indicando que a parte autora foi transferida para hospital de referência por 

meio de UTI aérea, no dia 02.06.2019. A parte autora, por meio do petitório 

de ID 22075241, confirmou a realização do procedimento cirúrgico 

necessário. Em contestação de ID 22173844, o Município de Alta Floresta, 

preliminarmente, arguiu a sua ilegitimidade passiva “ad causam” e 

impugnou o valor da causa. No mérito, alegou a não comprovação da 

necessidade do tratamento, o redirecionamento ao Estado, a impertinência 

da aplicação de multa diária e o descabimento de pagamento de 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pelo que 

requereu a improcedência da demanda. Certidão de decurso do prazo 

para o Estado de Mato Grosso apresentar contestação sob ID 25682133. 

Réplica sob ID 26328828. Em síntese, é o relatório. Decido. Inicialmente, 

considerando que o Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, 

quedou-se inerte, conforme certidão de ID 25682133, decreto-lhe a 

revelia. Tocante à impugnação do valor da causa, comprovado que o 

paciente necessitou de transporte de UTI aérea e passou por 

procedimento cirúrgico com especialista em cardiologia, não se mostra 

desproporcional o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído à 

causa, pelo que indefiro a impugnação. Considerando os fatos e 

fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando 

todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi acometida por infarto do miocárdio e necessita de consulta com 

especialista em cardiologia, em unidade hospitalar com suporte em UTI, 

mediante transporte de UTI aérea, com urgência, sob risco de morte em 

caso de inércia, conforme consta do relatório médico de ID 20530435, 

frisando que, apesar de regulado, não há previsão de atendimento da 

demanda pelo sistema público de saúde. A corroborar, o parecer emitido 

pelo NAT sob ID 20791433 reforça que a doença em questão necessita de 

tratamento urgente, pois há risco de morte, bem como a vaga de UTI e o 

transporte solicitado. De largada, não merece acolhimento a alegada 

ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, haja vista que é 

assente perante o ordenamento jurídico que a responsabilidade dos entes 
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federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, cabendo ao cidadão 

aforar sua demanda contra os entes que escolher, não obstante a 

repartição de competências deva ser observada quando do cumprimento 

da tutela, diante da complexidade da demanda. Nesta toada: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO 

NÃO CONHECIDO - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 –SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE.1. Não se conhece do recurso quando a parte 

recorrente descumpre a determinação para regularização da 

representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos 

cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para 

manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que 

determinou ao Estado que providenciasse o fornecimento do medicamento 

requerido, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso.4. Não se 

pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas 

infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, 

em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade 

entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde 

(artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo 

Supremo Tribunal Federal.5. Diante da redação conferida ao art. 134, 

caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a 

Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários 

advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a 

que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, 

devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante 

sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. Até o momento, 

não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão 

acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais 

em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda 

Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo. 

(N.U 0018272-63.2013.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/12/2018, Publicado no DJE 18/02/2019) A saúde da população é dever 

do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem estar, assim, com fundamento no princípio da 

dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente 

contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, por 

desídia estatal. O art. 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196 CF - 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 sua 

promoção, proteção e recuperação". Neste sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE 

CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM UTI À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA 

GRAVE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE UROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

– DIREITO À VIDA – II) MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

tratamento médico/cirúrgico, quando se tratar de moléstia grave e com 

atendimento de urgência. A aplicação de multa cominatória é 

indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir efetividade em 

condenações de obrigação de fazer, servindo de coação legal para que o 

agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55674/2009, Rel. DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR FORA DE 

DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO ESTADO - 

DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE DIREITO SOB 

RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - 

POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1) O direito 

à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito 

fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os 

entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de 

saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar que determina ao Estado o 

fornecimento gratuito de cirurgia à menor acometido de doença grave sem 

condições de custeá-lo. 3) Consoante entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é 

permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de 

multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 

(TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, 22-6-2009) Por 

isso, sem sombra de dúvida há que prevalecer a aplicação do art. 196, no 

intuito de se fazer valer a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil, consoante leitura do inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal, sem esquecer que o direito à saúde é um direito 

social igualmente protegido e garantido ao cidadão, nos termos do art. 6º 

da CF. Aliás, aqui não há qualquer interferência indevida de um Poder em 

outro, mas, e tão somente que se obrigue o requerido a 

efetivar/concretizar a política pública de saúde a que está obrigado, 

segundo modelo traçado na clara definição de políticas pública de saúde 

atribuída a cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se 

comprometeu, não havendo falar em comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Ainda, não se discute a 

discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, 

embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível 

não poder ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o ente público 

garantir aos cidadãos um mínimo existencial, notadamente o direito à vida 

embarcado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que no caso 

concreto se consubstancia no pronto atendimento das necessidades 

médicas da parte autora, essenciais para a manutenção de uma vida 

digna. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – 

REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA Nº 793, 

REPERCUSSÃO GERAL NO STF) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA – HIPERPLASIA PROSTÁTICA, COM 

DIFICULDADE MICCIONAL E INFECÇÃO URINÁRIA – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE 

E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA.1. É solidária a responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de 

medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições 

de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que 

fornecessem a cirurgia requerida em favor do paciente, uma vez que a 

urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência 

destas últimas. 5. Não caracteriza violação aos princípios da separação 

dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a 

defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre 

justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. (N.U 

0014384-52.2014.8.11.0015, 8496/2018, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 04/02/2019) No que tange à 

aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, saliento 
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que esta não será aplicada. No entanto, o pleno atendimento ao comando 

jurisdicional será garantido por meio de penhora online, a ser deferida 

eventualmente em caso de descumprimento após a apresentação de 

orçamentos, de modo que não acarretará qualquer prejuízo ao erário ou à 

sociedade. Não obstante, impende assinalar que foi comprovado nos 

autos o cumprimento da liminar deferida, atinente à realização do 

procedimento cirúrgico vindicado, conforme informações prestadas sob ID 

22075241. Por fim, assinalando superação de entendimento deste Juízo, 

reputo incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria 

Pública quando vencidos os Estados e os Municípios, face às 

prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda Constitucional n.º 80, de 

4 de junho de 2014, conforme entendimento assentado pelas Câmaras de 

Direito Público e Coletivo do E. TJMT, “in verbis”: CONSTITUCIONAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA ORTOPÉDICA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

–NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO 

CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS 

DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente 

responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer 

um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de 

medicamentos ou de outros procedimentos. O direito à vida e à saúde, nos 

termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e 

cirurgias indispensáveis ao cidadão. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e 

Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de 

honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de 

direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente 

federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. (N.U 0003179-79.2016.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, 

Publicado no DJE 21/08/2019) Desta feita, in casu, os requeridos não 

devem responder pelos honorários sucumbenciais. Diante dos fatos e 

fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

constantes em petição inicial, confirmando a liminar de ID 20530436, a fim 

de determinar que os requeridos providenciem a realização do 

procedimento cirúrgico vindicado na inicial, mediante transporte aéreo do 

paciente para hospital com suporte em UTI, bem como forneçam todos os 

demais procedimentos necessários para que a parte autora restabeleça 

sua saúde. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos 

termos da fundamentação tecida nesta sentença. Em atenção ao artigo 

496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, vez que a sentença 

encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF. Nesse sentido: 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO 

STF. DESNECESSIDADE. (ART. 475, § 3º, DO CPC). A sentença fundada 

em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o 

direito à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento 

de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e 

cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos 

da atual redação do artigo 475, § 3º, do Código de Processo Civil, está 

dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. (Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 

06/11/2013). Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se. PRIC. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000450-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS BATISTA REU: AGDA ALVES DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de regulamentação de visitas do menor Carlos 

Henrique da Silva Batista proposta por LUIZ CARLOS BATISTA em face de 

AGDA ALVES DA SILVA. Consta da exordial que as partes são pais do 

menor Carlos Henrique e ficou acordado o direito de visitas do requerente 

em finais de semana alternados, no entanto, pretende que seja deferido 

em seu favor a extensão das visitas para abranger a metade das férias 

escolares. Revelia da requerida decretada em decisão de ID 16946586, 

oportunidade em que foi determinada a realização de estudo psicossocial. 

Estudos psicossociais juntados sob ID 17909910. Durante a instrução 

processual foram ouvidos o requerente e o menor. Alegações finais das 

partes na forma escrita. O Ministério Público, devidamente intimado, deixou 

de emitir parecer, conforme certificado sob ID 28972054. É a síntese. 

Decido. O cerne da questão reside em aferir se o requerente possui 

condições de exercer o direito de visitas, além dos finais de semana 

alternados, no período correspondente a metade das férias escolares do 

filho. Dessa forma, a presente ação deve ser vislumbrada sob a ótica da 

menor, pois seus interesses que estão sendo discutidos. Assim, a 

decisão deve se fundar naquilo que é o melhor interesse do infante, como 

forma de promover a sua proteção integral. Os dois pareceres emitidos 

pela equipe do juízo, um subscrito pela Assistente Social e o outro pela 

Psicóloga, foram no sentido de manter as visitas como atualmente estão, 

apenas nos finais de semana alternados, ao argumento de que a criança 

apresenta sinais de insegurança ao relatar sobre passar férias na casa 

do pai, que ele faz uso de bebida alcoólica e que apresenta um histórico 

de violência doméstica contra a requerida, enquanto mantiveram a união 

afetiva. No entanto, apesar de ter sido noticiado pela criança que já viu o 

pai fazer uso de bebida alcoólica e que não gosta disso, extrai-se do 

relatório psicossocial o seguinte excerto, “in verbis”: “[...] Em conversa 

com o menor Carlos Henrique em relação à convivência que tem com o 

genitor Luiz, comentou gostar muito do pai e que gosta de passar finais de 

semana com ele no sítio, onde tem contato com alguns animais como um 

cavalo que ele tem. Em relação ao final de semana que fica na 

responsabilidade do genitor, informou que devido o genitor morar sozinho, 

sempre saem para comer na cidade e realiza alguns passeios, mas não 

gosta quando o genitor faz uso de bebida em sua presença, informando 

que o genitor trata muito bem ele. Ao mencionarmos sobre a solicitação do 

genitor onde Luiz ter o desejo de que ele passe as férias com ele, 

informou que tudo bem, mas quer ficar nas férias com a mãe também, e 

que poderia continuar da mesma forma [...]”. Durante a instrução 

processual, o requerente confirmou beber socialmente aos finais de 

semana, mas que não o faz quando está com o menor. A criança, por sua 

vez, relatou que já teve ocasião em que o genitor saiu para vender seus 

produtos na rua e, na volta para casa, “passou no boteco para tomar uma 

dose de pinga”, no entanto, nunca foi maltratado ou ficou sem alimentação 

em decorrência deste fato. A propósito, transcrevo abaixo a oitiva da 

criança em juízo, que contava com 10 (dez) anos de idade à época, “in 

litteris”: “[...] Que na casa do pai não tem crianças para brincar, fica 

assistindo TV, às vezes saem para comer. Que ajuda o pai a fazer 

requeijão e queijo. Que gosta de ir para a casa do pai, lá é legal. Que o pai 

briga com o declarante quando faz arte, mas não bate, só briga. Que 

gostaria de passar parte das férias com o pai, gosta de passar o tempo 

com ele. Que gosta do pai, gosta de ir para a casa dele. Que passaria um 

mês com o pai se ele fosse buscá-lo. Que no começo a mãe chorava 

quando ele ia passar um tempo com o pai, mas hoje ela nem chora mais, 

não fica preocupada. Que às vezes o pai busca o declarante, faz umas 

cobranças na rua e passa no boteco para tomar uma dose de pinga, mas 

logo vai para casa. Que nunca ficou sem comer na casa do pai [...]”. Logo, 

não obstante o parecer desfavorável emitido pela equipe do juízo; o 

eventual consumo de bebida alcoólica pelo requente; e o histórico de 

violência doméstica em face da requerida, não foi noticiado qualquer ato 

atentatório à incolumidade física ou psíquica do infante, tampouco situação 

de vulnerabilidade ou exposição do menor a risco durante o convívio com 

o genitor. Infere-se, ao revés, que ambos nutrem sentimentos de amor e 
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carinho um pelo outro, a ponto da criança, quando questionada em 

audiência, afirmar categoricamente que gosta do pai e deseja passar um 

período das férias com ele. Nessa linha intelectiva, a conclusão dos 

profissionais do Juízo acerca da insegurança do menor ao relatar sobre 

passar férias com o pai não deve servir de óbice à concessão do pedido 

autoral, porquanto não há nada nos autos que desabone a relação entre 

pai e filho, cujo direito de visita já é exercido em finais de semana 

alternados, inclusive com pernoite na casa do genitor, desde meados de 

2016 (ID 11897260). Diante deste cenário fático, pode-se perceber que a 

criança externou gostar do pai e de passar o tempo com ele, de modo que 

ampliar o direito de visitas para abarcar a metade das férias escolares 

atende o melhor interesse do infante, à míngua de provas de que o tempo 

de convívio seja prejudicial ao desenvolvimento filho ou signifique 

exposição a situação de risco ou vulnerabilidade. Acerca do direito de 

visitas, assim estabelece o art. 1.589 do Código Civil: Art. 1.589. O pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Quanto à 

ampliação do direito de visita já exercido pelo genitor, colaciono o seguinte 

julgado: DIREITO DE FAMÍLIA E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS 

PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE 

ABUSO SEXUAL NÃO COMPROVADO. INDICÍOS AFASTADOS PELO 

RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. 1 - As alegações de abuso veiculadas pela 

recorrente se revelam infundadas, uma vez que o Relatório Psicossocial 

anexado aos autos afasta a existência de indícios de violência sexual 

perpetrada pelo agravado. 1.1 - Anota-se que essa mesma alegação já 

fora anteriormente trazida pela agravante a este julgador, nos autos do 

agravo de instrumento 0700200-67.2018.8.07.0000, ocasião em que, da 

mesma forma, não restou demonstrado os alegados abusos, quando do 

julgamento daquele recurso. 2 - Por outro lado, inexistem indícios de que a 

ampliação do direito de visitas por parte do genitor seja prejudicial ou 

nociva aos interesses da menor, inclusive, verifica-se que os 

documentos, na verdade, indicam que o contato da infante com o seu pai 

deve ser ampliado, por se revelar a medida mais adequada e necessária à 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 3 - Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07210322420188070000 - 

Segredo de Justiça 0721032-24.2018.8.07.0000, Relator: GILBERTO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Demonstrado o alicerce fático e jurídico para a concessão 

do pleito autoral, JULGO PROCEDENTES o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o autor poderá passar metade das férias escolares com o 

filho, da forma como os genitores entenderem melhor, mas desde que 

respeitada a divisão igualitária do período, mantendo-se o direito de visitas 

em finais de semana alternados como já vinha sendo exercido. As regras 

estipuladas no parágrafo acima deverão ser obedecidas por tempo 

indeterminado e qualquer alteração, se não for de comum acordo entre as 

partes, exigirá nova decisão judicial. Por conseguinte, extingo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Diante do valor irrisório da causa, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade deste 

pagamento ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão 

da concessão da gratuidade de justiça que é feita em favor da requerida 

neste ato. Sem custas. Com o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos. PRIC. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA ALVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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: 1000450-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS BATISTA REU: AGDA ALVES DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de regulamentação de visitas do menor Carlos 

Henrique da Silva Batista proposta por LUIZ CARLOS BATISTA em face de 

AGDA ALVES DA SILVA. Consta da exordial que as partes são pais do 

menor Carlos Henrique e ficou acordado o direito de visitas do requerente 

em finais de semana alternados, no entanto, pretende que seja deferido 

em seu favor a extensão das visitas para abranger a metade das férias 

escolares. Revelia da requerida decretada em decisão de ID 16946586, 

oportunidade em que foi determinada a realização de estudo psicossocial. 

Estudos psicossociais juntados sob ID 17909910. Durante a instrução 

processual foram ouvidos o requerente e o menor. Alegações finais das 

partes na forma escrita. O Ministério Público, devidamente intimado, deixou 

de emitir parecer, conforme certificado sob ID 28972054. É a síntese. 

Decido. O cerne da questão reside em aferir se o requerente possui 

condições de exercer o direito de visitas, além dos finais de semana 

alternados, no período correspondente a metade das férias escolares do 

filho. Dessa forma, a presente ação deve ser vislumbrada sob a ótica da 

menor, pois seus interesses que estão sendo discutidos. Assim, a 

decisão deve se fundar naquilo que é o melhor interesse do infante, como 

forma de promover a sua proteção integral. Os dois pareceres emitidos 

pela equipe do juízo, um subscrito pela Assistente Social e o outro pela 

Psicóloga, foram no sentido de manter as visitas como atualmente estão, 

apenas nos finais de semana alternados, ao argumento de que a criança 

apresenta sinais de insegurança ao relatar sobre passar férias na casa 

do pai, que ele faz uso de bebida alcoólica e que apresenta um histórico 

de violência doméstica contra a requerida, enquanto mantiveram a união 

afetiva. No entanto, apesar de ter sido noticiado pela criança que já viu o 

pai fazer uso de bebida alcoólica e que não gosta disso, extrai-se do 

relatório psicossocial o seguinte excerto, “in verbis”: “[...] Em conversa 

com o menor Carlos Henrique em relação à convivência que tem com o 

genitor Luiz, comentou gostar muito do pai e que gosta de passar finais de 

semana com ele no sítio, onde tem contato com alguns animais como um 

cavalo que ele tem. Em relação ao final de semana que fica na 

responsabilidade do genitor, informou que devido o genitor morar sozinho, 

sempre saem para comer na cidade e realiza alguns passeios, mas não 

gosta quando o genitor faz uso de bebida em sua presença, informando 

que o genitor trata muito bem ele. Ao mencionarmos sobre a solicitação do 

genitor onde Luiz ter o desejo de que ele passe as férias com ele, 

informou que tudo bem, mas quer ficar nas férias com a mãe também, e 

que poderia continuar da mesma forma [...]”. Durante a instrução 

processual, o requerente confirmou beber socialmente aos finais de 

semana, mas que não o faz quando está com o menor. A criança, por sua 

vez, relatou que já teve ocasião em que o genitor saiu para vender seus 

produtos na rua e, na volta para casa, “passou no boteco para tomar uma 

dose de pinga”, no entanto, nunca foi maltratado ou ficou sem alimentação 

em decorrência deste fato. A propósito, transcrevo abaixo a oitiva da 

criança em juízo, que contava com 10 (dez) anos de idade à época, “in 

litteris”: “[...] Que na casa do pai não tem crianças para brincar, fica 

assistindo TV, às vezes saem para comer. Que ajuda o pai a fazer 

requeijão e queijo. Que gosta de ir para a casa do pai, lá é legal. Que o pai 

briga com o declarante quando faz arte, mas não bate, só briga. Que 

gostaria de passar parte das férias com o pai, gosta de passar o tempo 

com ele. Que gosta do pai, gosta de ir para a casa dele. Que passaria um 

mês com o pai se ele fosse buscá-lo. Que no começo a mãe chorava 

quando ele ia passar um tempo com o pai, mas hoje ela nem chora mais, 

não fica preocupada. Que às vezes o pai busca o declarante, faz umas 

cobranças na rua e passa no boteco para tomar uma dose de pinga, mas 

logo vai para casa. Que nunca ficou sem comer na casa do pai [...]”. Logo, 

não obstante o parecer desfavorável emitido pela equipe do juízo; o 

eventual consumo de bebida alcoólica pelo requente; e o histórico de 

violência doméstica em face da requerida, não foi noticiado qualquer ato 

atentatório à incolumidade física ou psíquica do infante, tampouco situação 

de vulnerabilidade ou exposição do menor a risco durante o convívio com 

o genitor. Infere-se, ao revés, que ambos nutrem sentimentos de amor e 

carinho um pelo outro, a ponto da criança, quando questionada em 

audiência, afirmar categoricamente que gosta do pai e deseja passar um 

período das férias com ele. Nessa linha intelectiva, a conclusão dos 

profissionais do Juízo acerca da insegurança do menor ao relatar sobre 

passar férias com o pai não deve servir de óbice à concessão do pedido 

autoral, porquanto não há nada nos autos que desabone a relação entre 

pai e filho, cujo direito de visita já é exercido em finais de semana 
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alternados, inclusive com pernoite na casa do genitor, desde meados de 

2016 (ID 11897260). Diante deste cenário fático, pode-se perceber que a 

criança externou gostar do pai e de passar o tempo com ele, de modo que 

ampliar o direito de visitas para abarcar a metade das férias escolares 

atende o melhor interesse do infante, à míngua de provas de que o tempo 

de convívio seja prejudicial ao desenvolvimento filho ou signifique 

exposição a situação de risco ou vulnerabilidade. Acerca do direito de 

visitas, assim estabelece o art. 1.589 do Código Civil: Art. 1.589. O pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Quanto à 

ampliação do direito de visita já exercido pelo genitor, colaciono o seguinte 

julgado: DIREITO DE FAMÍLIA E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS 

PELO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE 

ABUSO SEXUAL NÃO COMPROVADO. INDICÍOS AFASTADOS PELO 

RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. 1 - As alegações de abuso veiculadas pela 

recorrente se revelam infundadas, uma vez que o Relatório Psicossocial 

anexado aos autos afasta a existência de indícios de violência sexual 

perpetrada pelo agravado. 1.1 - Anota-se que essa mesma alegação já 

fora anteriormente trazida pela agravante a este julgador, nos autos do 

agravo de instrumento 0700200-67.2018.8.07.0000, ocasião em que, da 

mesma forma, não restou demonstrado os alegados abusos, quando do 

julgamento daquele recurso. 2 - Por outro lado, inexistem indícios de que a 

ampliação do direito de visitas por parte do genitor seja prejudicial ou 

nociva aos interesses da menor, inclusive, verifica-se que os 

documentos, na verdade, indicam que o contato da infante com o seu pai 

deve ser ampliado, por se revelar a medida mais adequada e necessária à 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 3 - Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07210322420188070000 - 

Segredo de Justiça 0721032-24.2018.8.07.0000, Relator: GILBERTO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Demonstrado o alicerce fático e jurídico para a concessão 

do pleito autoral, JULGO PROCEDENTES o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o autor poderá passar metade das férias escolares com o 

filho, da forma como os genitores entenderem melhor, mas desde que 

respeitada a divisão igualitária do período, mantendo-se o direito de visitas 

em finais de semana alternados como já vinha sendo exercido. As regras 

estipuladas no parágrafo acima deverão ser obedecidas por tempo 

indeterminado e qualquer alteração, se não for de comum acordo entre as 

partes, exigirá nova decisão judicial. Por conseguinte, extingo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Diante do valor irrisório da causa, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade deste 

pagamento ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão 

da concessão da gratuidade de justiça que é feita em favor da requerida 

neste ato. Sem custas. Com o trânsito em julgado desta sentença, 

arquivem-se os autos. PRIC. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001464-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEDONCA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001464-14.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE MEDONCA TELES REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JOSÉ MENDONÇA TELES 

ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, ser 

trabalhador rural, passando a vida toda laborando como rurícola, 

mormente em regime de economia familiar. A inicial veio instruída com 

documentos. Contestação apresentada sob ID 14344548, alegando, em 

suma, a ausência de comprovação da atividade rurícola no lapso temporal 

exigido. Réplica sob ID 15229061. Durante a instrução processual foram 

ouvidas duas testemunhas, com memoriais finais da parte autora no ato. É 

o relatório. Decido. Considera-se segurado especial, na forma do art. 11, 

VII, da Lei nº 8213/91: [...] a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. De outro 

modo, entende-se como economia familiar a atividade em que o trabalho 

dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes (art. 11, VII, §1º, da Lei nº 8.213/91). São 

requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 (sessenta) 

anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91). O autor nasceu em 18.05.1955 (ID 13259330), pelo que 

deveria comprovar 180 (cento e oitenta) meses de efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, de acordo com a tabela disposta no 

art. 142 da Lei nº 8.213/91. O reconhecimento do tempo de serviço rural 

exige princípio de prova material, suplementada por prova testemunhal 

(Súmula 149 do STJ). Quanto ao início de prova material, a jurisprudência 

vem admitindo outros documentos além dos já especificados no art. 106 

da Lei nº 8.213/91, considerando estes apenas como rol exemplificativo. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA 

MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. Dada a notória dificuldade de 

comprovação do exercício da atividade rural, esta Corte Superior de 

Justiça considera o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 

8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse sentido, já se 

manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de reconhecimento como 

início de prova material da certidão de óbito do cônjuge, bem como da 

certidão de casamento, mesmo que não coincidentes com todo o período 

de carência do benefício, desde que devidamente referendados por 

robusta prova testemunhal que corrobore a observância do período 

legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se manifestou pela 

aceitação, a título de início de prova material, de documentos relativos à 

qualificação do então marido da autora, mesmo diante da separação ou do 

divórcio do casal, quando as informações contidas na documentação foi 

confirmada pela prova testemunhal. Precedentes. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 47907/MG 

(2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 

13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012). De outro modo, tem-se que o início 

da prova material não necessariamente abranja o período de carência, 

desde que a prova testemunhal comprove o desempenho de trabalho rural 

no aludido período. Sobre o tema, colho o seguinte julgado: RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. 

VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. 

"A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no 

artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito conforme disposto no 

Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 2. O início de prova 

material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito 

mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos 

períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a 

comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo 
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trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da aposentadoria 

por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos incisos I e IV e nos 

incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da idade mínima de 60 

anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que o início de prova 

material abranja necessariamente esse período, dês que a prova 

testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da carência, vale 

dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao tempo de 

carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP (2001/0068210-0), 6ª 

Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 18.04.2002, DJU 

19.12.2002, p. 467). O autor colacionou aos autos declaração de exercício 

de atividade expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alta 

Floresta, referente ao período de 1992 a 2008 (ID 13259805), contrato de 

compra e venda de imóvel rural situado em Alta Floresta/MT datado de 

07.07.1992, figurando como comprador (ID 13260640), contrato de 

comodato rural de área situada em Alta Floresta, figurando como 

comodatário, datado de 20.12.2011 (ID 13260684), histórico escolar do 

filho, datado de 09.01.1995, de Escola Municipal situada na zona rural do 

Município de Alta Floresta (ID 13261400) e ata de reunião da associação 

comunitária rural do município de Alta Floresta/MT, lavradas no ano de 

1992, com sua respectiva assinatura (ID 13271733), que demonstram o 

exercício de atividade rural por parte do requerente. Ademais, a prova 

testemunhal colhida em audiência de instrução é uníssona, firme e segura 

quanto ao exercício de atividade rural por parte do demandante durante o 

período de carência, fazendo jus, por conseguinte, ao benefício pleiteado. 

Saliento que, embora o INSS tenha juntado comprovante de que o autor 

teve uma empresa aberta em 1989, na cidade de Apiacás/MT, cuja baixa 

somente se efetivou no ano de 2002, conforme documento de ID 

14344563, ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos que autor, após 

abandonar sua atividade empresarial sem formalizar a baixa na Receita 

Federal, mudou-se para o município de Alta Floresta/MT em meados do ano 

de 1992, onde passou a laborar como rurícola, como comprovam as 

provas documentais e testemunhais carreadas aos autos. Outrossim, o 

fato de possuir em seu nome um veículo Fiat Uno, ano 2011, não 

desnatura sua condição de segurado especial, mormente quando se 

infere que referido automóvel possui valores módicos e pode ser 

essencial para o desenvolvimento da atividade no campo. Da antecipação 

dos efeitos da tutela. Para a concessão tutela de urgência prevista no art. 

300 do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração da existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no 

caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial e 

declarações testemunhais colhidas em audiência, as quais fundamentam a 

sentença proferida neste ato processual. 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, aliada à real 

possibilidade de superveniência de agravos e acréscimos de riscos, 

situação inerente à idade da parte autora e histórico de trabalho no campo. 

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício 'aposentadoria por 

idade' (art. 48, Lei 8.213/91) em favor da parte requerente, retroativo à 

data do requerimento administrativo, ocorrido em 08.11.2017 (ID 

13260439). A título de antecipação de tutela, 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) em caso de descumprimento. 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. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Cumpra-se. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003539-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003539-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Trata-se de liquidação de 

sentença proferida em ação civil pública visando apuração e a restituição 

dos valores investidos pela parte autora. Relata que, nos autos da ação 

civil pública de nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª 

Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Branco/AC, a ré foi condenada a 

restituir a todos os seus "investidores" os valores por eles despendidos 

com o contrato de prestação de serviços de publicidade e comunicação 

com ela celebrado, que deveriam ser apurados em liquidação de sentença. 

Diz que firmou o referido contrato com a ré, tendo investido a quantia de 

R$ 38.671,20 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte 

centavos) para a aquisição de 14 contas junto à requerida, contudo, 

aduzindo que referidas contas foram pagas pelo “backoffice”, cujo 

acesso encontra-se inviabilizado, postulou, incidentalmente, a exibição de 

documentos pela demandada. Pede a liquidação da sentença e a 

condenação da ré no pagamento dos valores despendidos, devidamente 

atualizados. Juntou documentos. Citada, a empresa requerida deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar defesa, conforme certidão 

de ID 21918629. Em síntese, é o relatório. Decido. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, por ser desnecessária a produção de outras provas. Devidamente 

citada, a ré não apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual 

decreto-lhe a revelia. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte autora, efeito da revelia, é, contudo, relativa, podendo ser declarada 

desde que demonstrada a verossimilhança das alegações apresentadas 

na inicial. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO 

DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 

PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presunção de 

veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se 

absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na 

hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração 

todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas 

conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente 

desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é 

descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se 

aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou 

posteriormente nos autos" (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. 

Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, 

DJe 25/06/2019) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO 

BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não 

determina a imediata procedência do pedido. 2. Nos casos em que o 

contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser 
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aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada 

pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes 

praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos 

encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por 

reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, 

o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos 

EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) Dessa forma, 

embora tenha ocorrido a revelia, não está o magistrado obrigado a julgar 

totalmente procedente a demanda se os elementos existentes nos autos 

não trouxerem a certeza do direito alegado pela autora, como ocorre na 

espécie. Isso porque, segundo alegado, a parte autora teria investido a 

quantia de R$ 38.671,20 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e 

vinte centavos) para fins de adquirir 14 contar da requerida. No entanto, a 

despeito da alegação, a parte autora não colacionou aos autos qualquer 

documento que comprovasse que, de fato, teria investido a quantia 

mencionada, não se desincumbindo do ônus processual de comprovar 

minimamente o fato constitutivo do seu direito, como estabelecido pelo art. 

373, I, do CPC. Embora seja possível adquirir contas da requerida mediante 

utilização de créditos de terceiros, como afirmado pela autora, esta não 

demonstrou ter repassado qualquer quantia ao terceiro identificado como 

Paulo Sergio de Medeiros, não obstante conste declaração deste dizendo 

que recebeu a quantia da autora (ID 11709643). Ora, cuidando-se de 

operação de valor relevante, superior a 38 mil reais, competia à autora 

comprovar o repasse mediante qualquer prova em direito admitida, a 

exemplo de transferência bancária ou de apresentação de extratos 

bancários indicando saques compatíveis com o valor que alega ter 

dispendido para a aquisição das contas, mas não o fez. Somente trouxe a 

declaração do terceiro e comprovantes de transferências, em nome do 

terceiro, tendo como beneficiária a parte requerida (ID 11709634), o que 

não faz prova de ter a parte autora efetuado qualquer investimento. Em 

suma, não há qualquer documento que comprove o pagamento realizado 

pela autora em favor da requerida ou de terceiro, documento essencial 

para subsidiar o pedido de ressarcimento, uma vez que, se não houver o 

pagamento, não há o que restituir. A propósito: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FORMA DE INGRESSO NA REDE. BÔNUS DE TERCEIROS. 

PAGAMENTO AO TERCEIRO. REQUISITO ESSENCIAL. AFERIÇÃO 

INEXISTENTE. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 1. Sem reparo a sentença 

quanto ao alegado cerceamento de defesa em vista de exibição pela 

empresa Apelada de documentos em sua posse, aptos inclusive a 

comprovar a forma de ingresso da Apelante na rede bem como a definir o 

deslinde da causa. 2. Quanto aos bônus de terceiro, embora válido quanto 

à forma de ingresso na rede Telexfree, para fins de liquidação de 

sentença, deverá o adquirente dos créditos de outrem comprovar o 

pagamento supostamente realizado ao terceiro. 3. Precedente deste 

Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA. TELEXFREE. CONTAS ADQUIRIDAS COM CRÉDITO DE 

TERCEIROS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 

Os divulgadores que eventualmente tenham ingressado na rede mediante 

o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos. Situação não 

ocorrente nos autos, com bem observado pelo juízo a quo, a despeito de 

ter a parte apelada juntado documentos em que consta que algumas das 

contas AdCentral Family foram pagas com bônus de terceiros, não há nos 

autos, quaisquer documentos que demonstre ter o apelante efetivamente 

entregue valores aos terceiros que lhe cederam o bônus, sequer por 

recibo. Apelo desprovido. (Relator (a): Laudivon Nogueira; Comarca: Rio 

Branco; Número do Processo: 0700023-05.2017.8.01.0001; Órgão 

julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 14/08/2018; Data de 

registro: 17/08/2018)" 4. No caso concreto, embora confirmação da 

Apelante quanto à forma de ingresso na rede, desprovidos o processo de 

qualquer documento, sequer recibo, a demonstrar o efetivo pagamento 

dos bônus adquiridos ao terceiro. 5. Recurso desprovido. (TJ-AC - APL: 

07045962320168010001 AC 0704596-23.2016.8.01.0001, Relator: Eva 

Evangelista, Data de Julgamento: 22/11/2018, Primeira Câmara Cível) 

Outrossim, em se tratando de documento de quitação/pagamento, o seu 

dever de guarda deve ficar com aquele que fez os pagamentos, no caso a 

parte autora. Portanto, não haveria justificativa plausível para exigir da 

empresa requerida a sua exibição. Nesse sentido, dispõe o art. 319 do 

Código Civil: Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e 

pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Logo, tendo em vista 

que os comprovantes dos pagamentos não são documentos comuns às 

partes, e sim de exclusividade do autor, indefiro o pedido de exibição de 

documentos pleiteado pelo demandante. A corroborar: E M E N T 

ARECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA 

AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus 

probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos 

que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). O 

art. 397, III, do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição 

documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos 

pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante 

adverso. (N.U 0001413-02.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) 

Sendo assim, resta afastada a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial, nos termos do art. 345, inciso IV, do Código 

de Processo Civil e, porque não comprovada a existência dos fatos 

constitutivos de seu direito, a improcedência da presente demanda é 

medida que se impõe. Nessa linha de raciocínio, trago abaixo os seguintes 

julgados: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

TELEXFREE. ATIVAÇÃO DE CONTAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO 

PARCIAL. REVELIA. EFEITOS. APELO DESPROVIDO. Os divulgadores, que 

eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de 

terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o terceiro, demonstrar 

que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma 

de ressarci-lo pelo uso dos créditos. Em que pese a revelia da apelada, 

entendo correta a conclusão do juízo a quo, porquanto, a despeito da 

presunção de veracidade decorrente da contumácia, o entendimento mais 

consentâneo e coerente com os princípios norteadores do processo é o 

de que o autor deverá, ainda que ocorrente tal instituto, trazer elementos 

suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e 

verossimilhança de seus argumentos. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 

07112396020178010001 AC 0711239-60.2017.8.01.0001, Relator: 

Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/02/2019, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2019) RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESSARCIMENTO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA. FRANQUIA TELEXFREE. 

AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que realizou um 

contrato de serviço de marketing de rede com a parte ré, tendo investido o 

valor de R$ 2.850,00. Relata que a demandada está sendo acusada de 

fraude e passa por investigação do Ministério Público por causa de 

atividade suspeita. Aduz que não recebeu pelos anúncios realizados, nem 

conseguiu resgatar os valores aportados. Pugna pela rescisão contratual, 

pela condenação da ré à devolução do valor repassado, bem como ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. 2. Sentença que 

julgou improcedente a ação. 3. A presente relação jurídica adentra a seara 

consumerista e, por conseguinte, deixa patente a condição de 

vulnerabilidade da consumidora para demandar perante a instituição 

requerida. Aplicação da inversão do ônus probatório como meio de 

promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6º do CDC. 

Todavia, ainda que operada e inversão do ônus da prova, e, no caso 

concreto, a ocorrência... da revelia do demandado - que, por si só, não é 

suficiente para a procedência da ação-, à autora cabe, ao menos 

minimamente, comprovar o fato constitutivo de seu direito. O que não se 

verifica no caso posto. 4. A parte autora não anexou nenhuma prova de 

que, de fato, celebrou com o réu o contrato alegado, tampouco há provas 

de que tenha repassado algum valor à empresa demandada. 5. Diante 

deste contexto, em que, embora se esteja diante de uma relação 

consumerista, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor 

não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados e constitutivos do 

seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, não há como condenar a parte ré 
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à devolução de determinado valor, que sequer houve comprovação de 

que fora despendido pelo autor. 6. Ademais, como bem referiu a sentença, 

o pedido exibitório contempla rito especial, incompatível com o 

procedimento da Lei 9099. 7. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71008126310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008126310 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Da mesma forma, assim 

posicionou-se o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER 

PRODUZIDA PELO AUTOR – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 

373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de resposta da 

Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento 

procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade 

prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 

2. De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, 

compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e 

inexistindo no caso os comprovação mínima do direito vindicado, se 

mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência”. (N.U 

1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (N.U 

1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) Por fim, a título de 

argumentação, cumpre assinalar que o comprovante de pagamento 

referente à aquisição das contas mencionadas na inicial é prova 

documental essencial à propositura da demanda, e, como tal, se existente, 

deveria ter sido juntada à peça inaugural, o que não ocorreu, pelo que não 

há falar em cerceamento defesa. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação proposta por MARIA HELENA RODRIGUES em face de Ympactus 

Comarcial Ltda - Telexfree e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3º, 

do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários advocatícios, diante da revelia da requerida. 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. PRIC. Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001542-71.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): TEREZINHA DURSKI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. TEREZINHA DURSKI ajuizou AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE URBANA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, que requereu 

administrativamente a concessão do benefício em 05.11.2018, mas, 

apesar do preenchimento dos requisitos, foi injustamente negado pela 

autarquia requerida. Citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação sob ID 20303519, afirmando que a autora não possuía a 

quantidade de carência exigida quando solicitou o benefício. Réplica sob ID 

20570698, reiterando os termos da inicial. É a síntese. Decido. Inicialmente, 

vislumbrando não ser necessária a produção de outras provas, tendo em 

vista que o feito encontra-se devidamente instruído com robusta prova 

documental, suficiente para a solução da controvérsia, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A parte 

autora ajuizou ação ordinária contra o INSS postulando concessão de 

aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo, 

mediante cômputo de atividades urbanas. O benefício de aposentadoria 

por idade está previsto no art. 48 da Lei nº 8.213/91, que dispõe: Art. 48. 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. Para os segurados inscritos 

até 24.07.1991, caso da autora, deve ser observada a regra de transição 

constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91, no que se refere à carência. 

Para efeito da verificação da carência, deve ser considerado o ano de 

adimplemento das condições necessárias para a concessão do benefício, 

conforme dispõe expressamente o art. 142, “caput”, da Lei 8.213/91, “in 

verbis”: Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana 

até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador 

rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das 

aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à 

seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado 

implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: 

(...)' A respeito, a jurisprudência firmou o entendimento de que deve ser 

adotada a data do implemento do requisito etário, como se vê dos 

acórdãos assim ementados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DA 

CARÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A aposentadoria por idade, 

consoante os termos do artigo 48 da Lei 8.213/91, é devida ao segurado 

que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade , 

se homem, e 60, se mulher. 2. A Lei Previdenciária exige, ainda, para a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade para trabalhador 

urbano, um mínimo de 180 contribuições mensais (artigo 25, inciso II, da Lei 

nº 8.213/91) relativamente aos novos filiados, ou contribuições mínimas 

que variam de 60 a 180 (artigo 142 da Lei nº 8.213/91), relativamente aos 

segurados já inscritos na Previdência Social, na data da publicação da Lei 

nº 8.213, em 24 de julho de 1991. 3. A regra de transição, prevista no 

artigo 142 da Lei nº 8.213/91, aplica-se à autora, ficando sujeita ao 

cumprimento de 120 contribuições para efeito de carência , tendo em vista 

que o preenchimento do requisito etário deu-se em 2001, ano em que 

implementou as condições necessárias. 4. Contando a segurada com o 

número de contribuições aquém do legalmente exigido, não faz jus ao 

benefício de aposentadoria por idade . 5. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 869.993/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 

SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 10/09/2007 p. 327). 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR URBANO. CARÊNCIA. SEGURADO JÁ INSCRITO NO 

RGPS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI N.º 8.213/91. APLICAÇÃO DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO. 1. O art. 142 da Lei n.º 8.213/91 cuida da regra 

de transição da carência àqueles segurados já inscritos na Previdência 

Social urbana em 24 de julho de 1991, utilizando-se de tabela, que varia os 

meses de contribuição exigidos a depender do ano de implementação das 

condições. 2. No caso em apreço, tal regra aplica-se ao Autor, ficando 

sujeito, portanto, ao cumprimento de 96 (noventa e seis) contribuições 

para efeito de carência, tendo em vista que o preenchimento do requisito 

etário - 65 (sessenta e cinco) anos - deu-se em 1997, ano que 

implementou as condições necessárias. 3. Contando o segurado com o 

número de contribuições aquém do legalmente exigido, não faz jus ao 

benefício pleiteado. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 753913/DF, 

Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

05/09/2005 p. 488)". Neste passo, a Corte Superior de Justiça pacificou 

também o entendimento de ser desnecessária a simultaneidade no 

preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por 

idade. Nesse sentido, colaciono: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR URBANO. FILIAÇÃO AO RGPS ANTERIORMENTE 

À LEI 8.213/91. REQUISITOS. IMPLEMENTAÇÃO SIMULTÂNEA. 

PRESCINDIBILIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

IRRELEVÂNCIA. CARÊNCIA. ART. 142 DA LBPS. O egrégio Superior 

Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, além de não 

ser exigível que, por ocasião da implementação do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, esteja presente a condição de segurado 

(questão esta denominada pelo STJ como desnecessidade de 

preenchimento simultâneo da qualidade de segurado e da idade, conforme 

inúmeros precedentes, e que veio a ser normatizada pela Lei n. 

10.666/2003), para a obtenção da aposentadoria por idade urbana, 

atingindo o segurado o limite etário legalmente fixado, o prazo de carência 

previsto resta consolidado, não mais devendo ser alterado, podendo, 
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inclusive, ser implementado posteriormente (REsp n. 1.412.566/RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, Dje de 02-04-2014, além de 

inúmeras decisões monocráticas). Hipótese em que, implementados os 

requisitos legais, é devida a aposentadoria por idade urbana, a contar da 

data do primeiro requerimento administrativo, em 24-07-2008, descontados 

os valores já recebidos administrativamente por força de benefício 

concedido em 2013, bem como descontados os valores recebidos a título 

de auxílio-doença, posteriores a 2008 e anteriores a 2013. (TRF-4 - AC: 

50112160320154047208 SC 5011216-03.2015.4.04.7208, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Considerando-se que a autora completou a idade 

mínima necessária para a concessão do benefício em 20/05/2011 (ID 

19311760), deve ser observada a carência de 180 meses de contribuição. 

Feitas essas consideração, tem-se que o INSS, na via administrativa, 

indeferiu o pleito autoral, sob o fundamento de que não havia preenchido o 

tempo de carência mínimo exigido, qual seja 180, pois reconheceu apenas 

150 contribuições. Nesse ponto, assiste razão à autora ao se insurgir 

contra o cálculo de ID 19311891, uma vez que é devido o reconhecimento 

do período em que o beneficiário usufruiu de auxílio-doença para fins de 

aposentadoria por idade, quando intercalado por períodos de contribuição, 

como na hipótese, tempo este que não foi computado na via administrativa 

e merece o devido reparo. Acerca deste entendimento: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODO 

INTERCALADO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. I- Observa-se 

que, após o recebimento do auxílio doença, a demandante retornou às 

suas atividades, conforme demonstra a consulta no CNIS, cumprindo, 

assim, a exigência prevista no art. 55, inc. II, da Lei nº 8.213/91, o qual 

dispõe que será computado "o tempo intercalado em que esteve em gozo 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez". II- Preenchidos os 

requisitos necessários à concessão do benefício, tendo em vista que a 

parte autora cumpriu a idade e carência exigidas, consoante dispõe o art. 

48 da Lei nº 8.213/91. III- Apelação improvida. (TRF-3 - Ap: 

00088982620184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 08/10/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/10/2018) Não obstante, 

verifica-se que a autarquia previdenciária, ao contestar a ação, 

apresentou cálculo devidamente retificado (ID 20303522), reconhecendo a 

carência correspondente ao período em que autora recebeu 

auxílio-doença, no total de 24 meses, entre 01.08.2016 a 30.07.2018, 

como pretendido pela demandante. Todavia, mesmo considerando a 

carência correspondente ao período em que recebeu auxílio-doença (24 

meses), como também os 04 (quatro) meses que autora assevera terem 

sido pagos, mas não computados (04/1988, 05/1988, 06/1990 e 02/1991), 

ainda assim não se verifica, quando do requerimento administrativo, o 

preenchimento da carência exigida para subsidiar a concessão do 

benefício, uma vez que somaria apenas 178 contribuições. Outrossim, não 

encontra guarida o pedido da autora tendente a ver reconhecido, nestes 

autos, o cômputo do período posterior ao requerimento administrativo, 

motivo pelo qual a improcedência da ação é medida impositiva. Nesse 

sentido: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. 

ANULAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. TEMPO DE 

CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADO ATÉ 

A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO POSTERIOR. INVIABILIDADE. RE 631.240. - A autora propôs a 

ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, 

tendo o Juízo ao quo condenado o réu a conceder benefício diverso, qual 

seja, aposentadoria por tempo de serviço proporcional. Sentença extra 

petita - É assegurado o benefício da aposentadoria por idade aos 

trabalhadores urbanos, na forma da Lei n. 8.213/91, ao segurado que 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 

(sessenta) anos, se mulher, nos termos do art. 48 - Soma de tempo de 

serviço insuficiente ao preenchimento da carência exigida em lei, na data 

do requerimento administrativo - Inviável o reconhecimento do tempo de 

labor posterior ao requerimento administrativo formulado, sob pena se ferir 

a jurisprudência do C. STF, proferida em sede de Recurso Repetitivo (RE 

631.240/MG)- Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% do valor da causa, suspensa sua 

exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, a teor do § 3º do art. 

98 do CPC - Sentença anulada de ofício. Julgamento de improcedência do 

pedido. Prejudicada a apelação. (TRF-3 - Ap: 00140557720184039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 01/08/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:15/08/2018) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. 

ATIVIDADE URBANA. 1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade urbana, prevista no caput do art. 48 da Lei n. 8.213/91, são o 

implemento da carência exigida e do requisito etário de 65 anos de idade, 

se homem, ou de 60 anos, se mulher. 2. Ausente a prova do 

preenchimento de todos os requisitos legais na data do primeiro 

requerimento, não é possível a retroação da data de início do benefício. 

(TRF-4 - AC: 50119744320184049999 5011974-43.2018.4.04.9999, 

Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/09/2019, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) Em face do exposto, com 

supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes 

os pedidos formulados na inicial, extinguido o feito com resolução de 

mérito. Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, § 2º , 

do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

observada a hipótese do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após, escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003965-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TRIBURTINI DE LIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003965-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULO TRIBURTINI DE LIRI REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

Vistos, etc. PAULO TRIBURTINI DE LIRI, devidamente qualificado nos autos 

em epígrafe, ingressou com a presente ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de VIA VEREJO 

S/A, também qualificado. Salienta que, ao tentar adquirir produtos no 

comércio local, foi surpreendido com a recusa da compra em razão da 

negativação do seu nome pela empresa requerida. Sustenta que nunca 

adquiriu nada junto à ré, desconhecendo o fato gerador da dívida, motivo 

pelo qual tem enfrentado imensos dissabores por ter seu nome incluso 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por estes fatos, requer, 

antecipadamente, a exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito e, ao final, a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela e 

a indenização pelos danos morais que alega ter experimentado em razão 

da conduta da instituição ré. Postula, ademais, a inversão do ônus 

probante e os benefícios da justiça gratuita. Antecipação dos efeitos da 

tutela concedida sob ID 16333547. Devidamente citada, a empresa ré 

contestou a ação, alegando, em preliminar, a ausência de comprovante de 

endereço da parte autora, a inépcia da inicial e a ausência de elementos 

que autorizem a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou 

a ausência de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável, bem como 

possível ocorrência de prática fraudulenta por terceiros, a afastar a 

responsabilidade da requerida. Intimadas para especificarem as provas 

que pretendiam produzir, a autora requereu o julgamento antecipado da 

lide, a ré, por sua vez, quedou-se inerte. É o necessário relato. Decido. O 

deslinde da presente controvérsia não carece de dilação probatória, 

sendo assim, atento ao que preceitua o art. 355, I, do CPC, promovo o 

julgando antecipadamente a lide. Das preliminares. Embora não haja 

comprovante de endereço do autor, verifica-se que assinou procuração 

outorgada nesta urbe, apresentou CNH expedida em 10.01.2018, na 

cidade de Alta Floresta, como também juntou extrato do CDL indicando seu 

endereço nesta cidade, pelo que não há falar em incompetência territorial 

para apreciação da causa. Quanto à impugnação à concessão da justiça 

gratuita, denota-se que o impugnante não apresentou um indício sequer 
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que infirmasse a presunção de veracidade constante na declaração de 

hipossuficiência. Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas pela 

requerida. Tocante à inépcia da inicial, ante a não comprovação dos fatos 

aduzidos na exordial, verifico que a prejudicial confunde-se com o mérito 

da questão, a ser analisado na sequência. A parte autora aduz que sofreu 

diversos transtornos por ter tido seu nome incluso no rol dos mal 

pagadores, que sequer se deu ao trabalho de conferir a veracidade das 

informações que motivaram a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem, infere-se dos autos que foi admitida a 

inversão do ônus da prova, diante da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor (ID 163333547), razão pela qual, cuidando-se de prova 

negativa, competia à requerida demonstrar a existência de vínculo com a 

parte autora. Em análise aos documentos acostados aos autos, percebo 

que a promovida não acostou aos fólios documento hábil que 

comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes, a exemplo 

de contrato firmado pela parte requerente, com sua respectiva assinatura, 

não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, restando 

confirmada a ilicitude da negativação por parte da empresa ré, 

devidamente comprovada pelo documento de ID 16308012, emitido pelo 

CDL. Não obstante os dados cadastrais registrados na empresa ré sejam 

os mesmos da demandante, deduz-se que terceiro, fazendo uso de 

documento falso, contratou em nome desta, sendo este, inclusive, o 

argumento utilizado pela ré para sustentar a ausência de ato ilícito. Nos 

termos do art. 14 do CDC, que discorre sobre a reponsabilidade pelo fato 

do serviço, o fornecedor responde, objetivamente, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores. Esta responsabilidade somente é 

excluída nas hipóteses de inexistência do defeito no serviço, culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, além do caso fortuito e de foça 

maior. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pela empresa ré, 

não possui o condão de configurar excludente da responsabilidade civil 

por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, §3º, II, do CDC. Desse modo, 

tem a empresa o dever de fiscalização e regular conferência de dados do 

real contratante. Inexistindo diligência na contratação, não há falar em 

culpa exclusiva de terceiro, aplicando-se ao caso a teoria do risco do 

negócio. Sobre o tema, assim expressa o Código Civil: “Art. 927. [...] 

Parágrafo único. 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”. A fim de esclarecer o que constitui a 

atividade de risco, a I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal aprovou o seguinte enunciado: “Enunciado 38. Art. 927: a 

responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na 

segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil, 

configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais 

membros da coletividade”. Com isso, deixando a empresa de observar 

regra básica de conduta, qual seja exame minucioso de documentação 

apresentada por aquele que pretende adquirir seus serviços, não pode 

imputar à parte mais fraca nas relações de consumo os prejuízos 

advindos de negócio realizado com terceiro, quando a autora em nada 

contribuiu para a ocorrência do evento danoso. A propósito, colaciono o 

seguinte julgado do TJMT: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA EM NOME DO 

CONSUMIDOR MEDIANTE FRAUDE – FATO DE TERCEIRO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - 

DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O c. STJ já assentou a responsabilização do fornecedor 

pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não 

fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ 

REsp 422778/SP). O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do 

próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando 

a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). O ônus de provar 

os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. 

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente 

causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 

1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, 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 (N.U 

1000653-03.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Logo, 

inexistindo prova da relação jurídica entre as partes que gerou a 

negativação discutida, não tem o consumidor responsabilidade pelo seu 

pagamento, razão pela qual foi indevida a inscrição do nome da parte 

requerente. Demostrada a existência de conduta ilícita, passo a discorrer 

sobre a adução da ré de não estar comprovada a ocorrência do dano 

moral. A jurisprudência pátria, tratando de inscrição indevida em cadastro 

de inadimplentes, consolidou-se no sentido de que, na concepção 

moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização 

do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá 

quanto ao dano material. É o que se convencionou chamar de dano in re 

ipsa. Nesse sentido: É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o 

entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos [...]. (STJ, AgRg no Ag 1379761 / SP, 

Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 02.05.2011). Sendo inconteste, por 

conseguinte, a responsabilidade civil imputada à ré, discorro, agora, sobre 

o quantum indenizatório a título de danos morais. Como é sabido, a 

indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor 

causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da 

mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma 

indenização irrisória, de pouco significado, nem excessiva, de gravame 

demasiado ao ofensor e geradora de enriquecimento sem causa para a 

vítima. Por esse motivo, a reparação há de ser fixada com temperança. 

Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. 

ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS 

MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO 

RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. [...] c) na fixação da 

indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito 

caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom 

senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de 

modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem 

recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos 

morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, 

recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/08/2014, DJe 05/09/2014) Desta forma, concluo que a indenização 

deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que cumpre, com 

razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito 

cometido, com o fito de evitar futuras reiterações e, de outro lado, a de 

reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Em face do exposto, 

com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução 

de mérito para: a) julgar procedente o pedido autoral, confirmando os 

efeitos da antecipação da tutela deferida sob ID 16333547, a fim de 

determinar que empresa ré se abstenha de inserir o nome da parte 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; b) condenar a ré a 

indenizar a parte autora, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês 

a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo 

INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362/STJ); c) 

declarar a inexistência da dívida que ensejou a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquivem-se. PRIC. Alta Floresta, 27 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004628-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004628-50.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA PROCESSO/CÓD. Nº 

1000523-30.2019 Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

aforada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA em 

face de VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA, com embasamento em 

alienação fiduciária e nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, do veículo 

descrito na exordial. Em razão da parte ré não ter sido procurada pela 

EBCT para a entrega da notificação extrajudicial e a consequente 

constituição em mora da devedora (ID 25370489 - Pág. 2), a parte autora 

trouxe aos autos edital de protesto (ID 25370490 - Pág. 1). Por entender 

que a notificação não entregue e o instrumento de protesto não são 

adequados para a comprovação da mora, foi determinada a emenda à 

exordial (ID 25636486). Através da petição de ID 29292872, reiterou os 

argumentos acerca da validade do protesto para comprovação da mora 

neste caso. É a síntese. Decido. A despeito do alegado, a atual redação 

do Decreto-Lei n. 911/69 não prevê a constituição da mora através do 

protesto, em razão da modificação da redação do §2º, do art. 2º, pela Lei 

nº 13.043/2014. Atualmente, preconiza o dispositivo que “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”. Pela exegese extrai-se que a comprovação da mora exige o 

recebimento da correspondência, ainda que por pessoa diversa do 

destinatário, o que não ocorreu no caso em tela. Não obstante, o 

instrumento de protesto, mormente quando realizado na modalidade 

editalícia, como se procedeu (ID 29292874), somente prestará para a 

comprovação da mora quando demonstrado pela parte interessada que 

esgotou todas as possibilidades de localização da parte devedora. Neste 

tocante, apenas foi juntado o aviso de recebimento com a justificativa: 

“endereço sem entrega domiciliar”. Sendo assim, não comprovada a mora, 

não há probabilidade do direito que justifique pronunciamento judicial no 

sentido de que os documentos até então aportados aos autos são hábeis 

a comprovar a mora da parte devedora, pressuposto essencial à 

constituição e ao desenvolvimento válido e regular das ações de busca e 

apreensão fundamentadas no Decreto-Lei n. 911/69. Neste sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “LOCALIDADE SEM 

ENTREGA DOMICILIAR” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRADO 

- MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação 

extrajudicial pelo motivo “localidade sem entrega domiciliar” ou o 

esgotamento das tentativas de notificação pelo credor, não resta 

comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem. (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00039289720098110086 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data 

de Julgamento: 25/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 25/07/2018) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA 

DE CARTA COM "AR" FRUSTRADA. ÁREA RURAL EM QUE O CORREIO 

NÃO EFETIVA ENTREGA DOMICILIAR. PROTESTO DE TÍTULO COM 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. O simples 

encaminhamento de notificação ao endereço do devedor constante do 

contrato não enseja a comprovação da mora se a carta não é recebida 

por ele ou por terceiro. Não esgotados os meios de localização do 

devedor-fiduciante, o protesto do título com intimação do devedor 

diretamente por edital não é suficiente para constitui-lo em mora. Ausência 

de pressuposto processual que justifica seja mantida a r. sentença 

extintiva, alterado o fundamento legal. Recurso desprovido, com 

o b s e r v a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 0 1 0 9 5 8 7 2 0 1 7 8 2 6 0 4 4 3  S P 

1001095-87.2017.8.26.0443, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

26/03/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/04/2018) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERGENTE DO 

CONSTANTE DO CONTRATO. OPORTUNIZADO A EMENDA A INICIAL. 

ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO DEMONSTRADA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO 

CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA, COM 

INFORMAÇÃO "SEM ENTREGA DOMICILIAR" E "NÃO PROCURADO". MORA 

NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O 

credor não comprovou a mora do devedor mediante correspondência 

dirigida ao seu endereço, e devolvida com a informação "sem entrega 

domiciliar" e "não procurado" o que autoriza a manutenção da decisão que 

extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, 

notadamente no caso concreto, em que foi oportunizada a emenda da 

inicial. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05011435120178050229, 

Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 21/08/2018) Ante o exposto, pela não comprovação da mora e 

pela consequente ausência de pressuposto processual essencial, não 

comprovado apesar da determinação de emenda à inicial, com fulcro no 

art. 321, caput e parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC, indefiro 

a petição inicial. Sem custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 27 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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 30737252; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002931-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA (EXEQUENTE)

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 (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 seus 

Advogados, para apresentar dados bancários e contrato de honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, visando ao levantamento dos 

valores depositados pela Autarquia Requerida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001474-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

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

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001474-87.2020.8.11.0007 Vistos 1-Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial. 2-Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 

27 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000472-82.2020.8.11.0007 Vistos. Em que pese a 

certidão retro, defiro o pedido e concedo o prazo de 15 dias para que a 

parte autora dê cumprimento a emenda à inicial, vez que se trata de prazo 

dilatório e não peremptório, bem como em razão da pandemia em razão do 

novo coronavírus. Decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos.Alta 

Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001412-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001412-47.2020.8.11.0007 Vistos. Compulsando 

minuciosamente os autos, verifica-se que o de cujus CÍCERO TAVARES 

DA SILVA, deixou 5 (cinco) filhos, bem como bens a inventariar, cf. se vê 

junto à certidão de óbito. Desta feita, INTIME-SE a parte autora, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, inclua no polo ativo da demanda os filhos 

mencionados na certidão de óbito do de cujus. Ainda, vislumbrando, que o 

de cujus deixou bens a inventariar, e por consequência, ser incabível o 

levantamento de valores através do pedido de alvará judicial, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar-se no prazo acima assinalado, visando evitar 

decisão surpresa, em observância ao disposto no art. 10 do CPC. Após o 

decurso do prazo concedido, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos. Proceda a Secretaria da Vara a intimação 

da parte autora em razão de erro no sistema. Alta Floresta, MT, 27 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO VALDIR WIEGERT (EXECUTADO)

VIACAO SILVESTRE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000413-02.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da carta de intimação juntada sob o Id n. 26576796 mencionando que 

a parte exequente não fora procurada, reexpeça-se carta de intimação 

direcionada à parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo acima, 

certifique-se e conclusos. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001833-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORINI DISNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001833-08.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas. Deixo de condenar a parte 

executada em honorários sucumbenciais, vez que não houve a 

triangularização da ação. Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS 

BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA 

PARTE EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. 

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

Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004987-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004987-97.2019.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se acerca 

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001502-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VESOHOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001502-94.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado nos presentes autos. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta quedou-se inerte. Após, os autos vieram-me conclusos. É 

o que cumpria relatar. Fundamento e decido. Considerando que a inércia 

da parte executada concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, HOMOLOGO os cálculos sob o Id n. 26664629 - Pág. 1, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

4.585,55. Certificada a preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE RPV, 
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bem como, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo de 

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

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

sucumbenciais e, em igual prazo os dados da parte exequente. Ainda, 

OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

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

instruído com o respectivo contrato de honorários. Havendo o pagamento 

da RPV, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002009-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CANDIDO MOREIRA (AUTOR(A))

DIVINA MARIA DE ARAUJO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

José Alves da Silva (CONFINANTES)

Luiz Antonio Francisco, (CONFINANTES)

Eventuais Interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002009-84.2018.8.11.0007 Vistos, etc. 1) 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca do cumprimento do 

determinado no item “1” da decisão sob o ID 29203415. 2) DEFIRO o pedido 

sob o ID 30313692, determinando seja expedido Edital para a citação do 

confinante Espólio de Domingo Bera Molina, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos da decisão sob o ID 13474863. 3) Transcorrido in albis o prazo 

do item "2", sem manifestação do confinante, desde já NOMEIO como 

curador especial a pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal. 4) Com ou 

sem o aporte de defesa pelo curador nomeado, decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE de todo o necessário e façam-se os autos conclusos. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001974-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR BELKIOR PASSARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001974-61.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o Id 25952987. Apresentada Exceção de 

pré-executividade pela autarquia executada sob o Id 29104006 c/c planilha 

sob o Id 29104008 e 29104009, onde apresentou como correto o valor 

total de R$ 24.044,44 (vinte e quatro mil e quarenta e quatro reais com 

quarenta e quatro centavos). Isto porque, a exequente não teria feito a 

dedução dos valores recebidos em razão do benefício NB n. 

622.157.4084, bem como não teria atentado ao termo final determinado na 

sentença, isto é, 31/03/2018. Oportunizado à parte credora se manifestar 

sobre o pleito, esta o fez, pugnando pelo reconhecimento da 

intempestividade da manifestação da parte devedora (Id 29296145). É o 

que cumpria relatar. Fundamento e decido. Inicialmente, conheço da 

exceção de pré-executividade ofertada, diante da natureza das verbas 

sob execução e considerando-se que as matérias arguidas independem 

de dilação probatória. Navegando pelos autos, vejo que o pleito da 

impugnante/executada merece ser acolhido. Com efeito, em seu cálculo, a 

exequente não realizou a dedução dos valores recebidos em razão do 

benefício NB n. 622.157.4084, bem como não atentou ao termo final 

determinado na sentença, isto é, 31/03/2018. Ainda, nos termos da Lei n. 

11.960/09, haverá a incidência de índices da caderneta de poupança à 

título de correção monetária nas execuções contra a Fazenda Pública. 

Ademais, de acordo com esta lei, os juros aplicáveis a partir de 

01/07/2009 são de 0,5% (meio por cento) ao mês. Ainda, tem-se que os 

cálculos apresentados pela autarquia executada sob o Id 29104006 

encontram-se em conformidade com o título sob execução. Outrossim, a 

exequente sequer impugnou especificamente tais cálculos. ISTO POSTO, 

HOMOLOGO os cálculos sob o Id 29104006 de fls. 196/200, declarando 

devido o valor de R$ 24.044,44 (vinte e quatro mil e quarenta e quatro 

reais com quarenta e quatro centavos). Em consequência, determino o 

CANCELAMENTO das requisições de pagamento sob os Id´s 29008047 e 

29008048 com URGENCIA. Por fim, condeno a exequente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o excesso de execução, observado o disposto no artigo 96, §§ 2º e 3º do 

CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade de Justiça. Intimem-se. 

Certificada a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente para 

que apresente os seus dados bancários e os de seu patrono, para o 

deposito judicial do valor objeto da presente execução, bem como 

expeça-se o pertinente RPV. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001591-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001591-15.2019.8.11.0007 Vistos. DETERMINO a 

SUSPENSÃO do presente feito até decisão final nos autos em apenso 

(oposição autuada sob o nº. 1002868- 66.2019.8.11.0007), ou, pelo prazo 

máximo de um (01) ano (o que ocorrer primeiro), nos termos do art. 313, 

V, “a” do CPC. Oportunamente, ocorrendo um dos termos acima, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS, para deliberação. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001249-38.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o Id 26768042. Apresentada impugnação pela autarquia 

previdenciária/executada sob o Id 28037571 c/c planilhas, onde 

apresentou como correto o valor total de R$ 29.144,88 (vinte e nove mil, 

cento e quarenta e quatro reais com oitenta e oito centavos). Isto porque, 

a exequente teria incluído em sua planilha parcelas já pagas em sede 

administrativa, pelo que, a partir daquela data, inviável a execução. Ainda, 

pugnou pela atualização do débito segundo os parâmetros legais. 

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

concordando com o valor apresentado, o qual, todavia, deveria ser 

atualizado até a homologação (Id 29157228). Após, os autos vieram-me 

conclusos. É o que cumpria relatar. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, vejo que o pleito da impugnante/executada merece ser acolhido. 
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Ademais, pela parte credora, houve manifestação favorável ao valor 

indicado pela autarquia previdenciária, o qual deverá ser atualizado até a 

presente data, considerando-se o disposto na Lei n. 11.960/09 que 

determina a incidência de índices da caderneta de poupança à título de 

correção monetária nas execuções contra a Fazenda Pública. Ademais, 

de acordo com esta lei, os juros aplicáveis a partir de 01/07/2009 são de 

0,5% (meio por cento) ao mês. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a 

presente impugnação e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

autarquia previdenciária, declarando devido o valor de R$ 29.144,88 (vinte 

e nove mil, cento e quarenta e quatro reais com oitenta e oito centavos). 

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e honorários 

sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

excesso de execução, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que trata-se de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. Intimem-se. Certificada a 

preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente para que apresente 

os seus dados bancários e os de seu patrono, bem como o contrato de 

honorários advocatícios, para o deposito judicial do valor objeto da 

presente execução, bem como expeça-se o pertinente RPV. Alta Floresta, 

MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002790-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES VIEIRA (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))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002790-72.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

necessidade de produção de prova pericial no caso dos autos; 

considerando a ausência de pauta disponível na agenda da perita do 

Juízo; considerando ainda, as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso, aplicadas por meio da PORTARIA CONJUNTA 247/2020; 

DETERMINO que os autos aguardem em Cartório até o aporte de novas 

datas pela médica (Dra. Letícia Rosa de Andrade) para o agendamento de 

perícia, bem como, até o decurso do prazo fixado na referida portaria, 

quando deverão ser os autos conclusos para o saneamento do feito. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004443-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004443-46.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão sob o ID 28551021, destituo a perita nomeada e, 

independentemente de compromisso, NOMEIO como perito judicial, Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora. No ponto, tendo em vista a ausência de pauta disponível 

na agenda da perita nomeada, postergo para o saneamento de feito a 

designação de data para a realização da referida prova técnica. Assim, 

atenta à necessidade de celeridade ao feito, DETERMINO a citação do 

requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do CPC e que o 

prazo para contestar é de trinta (30) dias. Se, eventualmente com a 

contestação, a parte requerida suscitar matéria preliminar, ou, se juntar 

documentos novos, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo 

de quinze (15) dias. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março 

de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004197-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004197-50.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em face de 

Floresta Serv. e Com. De Materiais de Construção Ltda – ME, buscando o 

recebimento de seu crédito tributário, expresso na CDA n. 2017470891, 

com vencimento no período de 12/02/2012 a 12/02/2015, no valor 

originário de R$ 136.791,88 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa 

e um reais com oitenta e oito centavos). Realizadas tentativas frustradas 

de realização da citação pessoal da parte devedora, foi deferida sua 

citação editalícia (Id 21036918), a qual ocorreu. Decorrido in albis o prazo 

para pagamento ou oferecimento de bens a penhora, nomeou-se curador 

especial aos executados, o qual apresentou Exceção de 

pré-executividade (Id 268949). Alegou a nulidade da citação editalicia, bem 

com a prescrição dos tributos com vencimento no ano de 2012. 

Oportunizada a manifestação à parte exequente/excipiente, esta o fez (Id 

28382406). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Improcede a alegação de nulidade da citação editalícia. Com efeito, esta 

apenas foi deferida após a tentativa de localização da parte devedora, via 

postal e através de Oficial de Justiça. Logo, correta a citação editalícia 

ocorrida. Doutro lado, procede a alegação de prescrição quinquenal. Com 

efeito, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, pelo que, 

a data da constituição do crédito tributário é a data de seu vencimento. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - 

PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - PRESCRIÇÃO 

CONFIGURADA - AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS - DEMORA NO 

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - 

PRESCRIÇÃO PLENA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso 

prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no 

caso, o dia do vencimento da obrigação. 2. Constituição definitiva do 

crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será 

reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no 

parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 3. Apelo 

desprovido. (Ap 150656/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) Assim, 

considerando-se que parte dos tributos sob execução teve seu 

vencimento no ano de 2012 e que apenas aos 26/11/2018 houve o 

ajuizamento da ação executiva, bem como que não houve pela 

exequente/excepta a comprovação sobre a existência de fato interruptivo 

ou suspensivo da prescrição, quanto aos tributos com vencimento no ano 

de 2012, houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, pelo que, 

reconheço o seu advento. ISTO POSTO, preclusa essa decisão, determino 

a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memoria atualizada do débito, com a exclusão dos tributos com 

vencimento no ano de 2012 e indique bens da parte devedora passíveis 

de penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório pelo 

prazo de 01 (um) ano, a partir do qual haverá o início da fluência do prazo 

prescricional quinquenal. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais 

em favor da Defensoria Pública deste Estado, eis que haverá a 

continuidade do feito executivo, bem como considerando-se que a parte 

exequente/excepta é o Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ VIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001765-58.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais movida por LUIZ VIANA DOS 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, 

ser proprietário da Chácara Santa Rosa, situada no Lote nº 39 da 

Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, zona rural de Alta Floresta, 

com unidade consumidora nº 6/641722-4 junto à requerida. Que no dia 

16/09/2017 (sábado), por volta das 14 horas, houve o rompimento de um 

cabo de alta tensão na rede de transmissão da requerida, ocasionando um 

curto circuito na rede, o qual deu origem ao fogo que se alastrou pela 

região, provocando um incêndio de grandes proporções em toda a 

comunidade, atingindo principalmente a propriedade do requerente, como 

área de pastagem (cerca de 26.708,78 m²), cercas, bomba, rede de 

transmissão interna da propriedade, deixando de atingir tão somente, a 

área da residência. Afirma que relação ao rompimento do cabo, foi 

registrada a OS nº 20174494670378 junto à requerida, comunicando-a 

acerca do rompimento e requerendo providências urgentes, estas não 

atendidas a contento. Que o rompimento do cabo que gerou toda a 

tragédia se deu em razão da falta de manutenção da rede por parte da 

requerida, sendo esta responsável, portanto, por sua omissão diante do 

dever de segurança inerente ao serviço de fornecimento e distribuição de 

energia elétrica. Segue afirmando que logo após o incêndio, buscou a 

solução do caso na via administrativa junto à empresa requerida, mas que 

não obteve êxito, tendo seus pedidos de reparação negados (OS nº 

201705979, OS nº 201705981 e OS nº 43471121). Ao final, suscitando 

vários preceitos legais requer: a) a inversão do ônus da prova; b) a 

condenação da demandada no pagamento de indenização por danos 

materiais na monta de R$ 24.711,25 (vinte e quatro mil, setecentos e onze 

reais e vinte e cinco centavos); c) a condenação a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Com a inicial carreou vários documentos junto ao Sistema 

PJE. Sob o ID 13413455, deferida a gratuidade da justiça ao autor, 

designada audiência preliminar. Citação da parte ré carreada sob o ID 

14823026. Cancelada a audiência preliminar designada (ID 14886415). 

Certidão constando que decorreu o prazo sem a apresentação de defesa 

por parte da demandada (ID 18321131). Sob o ID 18682928, a parte 

demandada apresentou contestação, pugnando pela relativização dos 

efeitos da revelia. Saneamento do feito sob o ID 23805713, decretando a 

revelia da parte demandada, bem como, deferindo a inversão do ônus da 

prova. Sob o ID 28900800, termo de audiência de instrução e julgamento, 

constando a presença das partes, bem como o depoimento pessoal do 

demandante e oitiva das testemunhas por este indicadas, e ainda, 

alegações finais apresentadas pelo autor. É o relatório. DECIDO. Tendo 

sido saneado o feito e, portanto, à míngua de questões preliminares, 

passo à apreciação do mérito da demanda, sendo que, após análise de 

toda a documentação acostada aos autos e diante dos fatos revelados na 

instrução, tenho que os pedidos iniciais são parcialmente procedentes, 

nos moldes abaixo delineados. Pois bem. O art. 37, § 6º da Constituição 

Federal prevê que as concessionárias de serviço público responderão, 

independentemente de culpa, pelos danos que vierem a causar a 

terceiros, senão vejamos: Art. 37.” A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

Prevê ainda o art. 14 da Lei das Concessões (Lei 8.987/95): Art. 31. 

“Incumbe à concessionária: VII - zelar pela integridade dos bens 

vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente.” Diante dessa fundamentação legal, sendo a requerida 

uma concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia 

elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva. Com 

efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6º da Carta Magna 

(responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa da empresa 

prestadora de serviço público (teoria de risco), bastando a demonstração 

da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre ele e a ação ou 

omissão da ré. Frise-se o fato de que a rede elétrica rural, muitas vezes 

com quilômetros de extensão, ainda que derivada de uma rede principal, 

passa comumente à margem de estradas de terra e também margeia 

fazendas muitas vezes desprovidas de cerca, o que torna o serviço 

(fornecimento de energia) uma atividade de grande risco (serviço público 

por natureza). Isto porque, este acervo que conduz a energia (postes e 

cabos) muitas vezes está instalado em locais públicos, de acesso fácil 

para as pessoas, o que justifica perfeitamente o ônus da responsabilidade 

objetiva que é atribuída a empresas ré pelo art. 37, § 6º da Constituição 

Federal. Sobre a responsabilidade objetiva da empresa requerida, já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REDE 

CEMAT - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO 

À LIDE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do § 6º, 

do art. 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito pÚblico 

ou privadas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, não havendo lugar 

para denunciação à lide.” (Grifei) (TJ/MT- Primeira Câmara Cível, RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 24701/2003 - CLASSE II - 15 - 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA. Número do Protocolo : 24701/2003, 

Data de Julgamento : 29-9-2003). Outrossim, através da prova documental 

e testemunhal produzida em atividade processual probatória, tem-se que 

foi sobejamente comprovado o dano e o nexo de causalidade. Ressalto 

ainda que, apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, no presente 

caso houve ainda a omissão culposa da requerida, causadora do evento 

danoso. Com efeito, conforme oitiva da testemunha Eduardo Darvin Ramos 

da Silva, sob o ID 28921504, o incêndio na propriedade do autor foi 

ocasionado pelo rompimento da fiação de energia, estando a rede elétrica 

sobrecarregada em relação à quantidade de usuários, restando 

comprovado satisfatoriamente assim, o nexo de causalidade. É certo que 

a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso 

fortuito e de força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. 

Contudo, analisando minuciosamente os autos, verifico que estas 

situações não estão presentes, pois a ré não logrou provar a ocorrência 

de alguma causa excludente da sua responsabilidade. Além disto, as 

testemunhas inquiridas durante a instrução do feito declararam que não 

houve culpa da vítima, mas sim que o infortúnio decorreu de negligente 

manutenção e conservação por parte da ré, da rede de transmissão de 

energia elétrica. Ora, pela leitura dos depoimentos colacionados, em 

especial sob o ID 28921504, é cabal à elucidação dos fatos, bem como, 

extreme de dúvidas que o fatídico incêndio decorreu da omissão da ré, 

pela falta de manutenção da rede de energia, que acabou entrando em 

curto circuito, atingindo quase toda a extensão de propriedade do autor, 

incluindo pastagem e cercas. Some-se a isso, o Boletim de Ocorrência 

acostado sob o ID 13411575, atestando que o incêndio se deu em razão 

de rompimento do fio de alta tensão da concessionária ré, devendo se 

concluir, portanto, a responsabilidade da demandada no ressarcimento 

dos danos causados à parte autora. Neste sentido, já decidiram alguns 

Tribunais pátrios: " A responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica está 'enquadrada na teoria do risco administrativo, sendo, assim, 

objetiva a sua responsabilidade por danos causados a terceiros' (Rui 

Stoco, Responsabilidade Civil na interpretação dos Tribunais, 3ª ed., pág. 

359). “ A empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica 

explora um serviço perigoso e responde, por isso, pelos danos 

resultantes da falta de cautelas necessárias a proteger os particulares 

contra os riscos por ela criados'" (Aguiar Dias, Resp. Civil, II/71)" 

(TS/SC,AC n. 98.002206- 1, de Mafra, j. 15/04/99). “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DESABAMENTO DE POSTE. VÍTIMA FATAL. MÁ CONSERVAÇÃO. 

AÇÃO PROCEDENTE. - Hipótese em que comprovado de maneira cabal o 

estado de má conservação do poste de iluminação. Culpa reconhecida da 

ré. - Ademais, segundo a Constituição Federal (art. 37, § 6º), a 

responsabilidade da empresa de energia elétrica, concessionária de 

serviço público, é objetiva. Recurso especial não conhecido”. (REsp 
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246758/AC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado 

em 05.10.2000, DJ 27.11.2000 p. 169). Deste modo, restando comprovado 

o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da requerida, 

bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da 

responsabilidade, imperiosa a procedência da ação, restando somente 

deliberar acerca dos valores da condenação da ré em danos materiais e 

morais. DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS: Conforme provado nos 

autos, notadamente por meio do Laudo Técnico de Causa de Incêndio 

Elétrico e Discriminação de Danos Patrimoniais e Ambientais no Lote Rural 

nº 39 (ID 13411538), Laudo Técnico sob o ID 13411575 - Pág. 9 e 

fotografias, das quais destaco aquelas carreadas sob o ID 13411538 - 

Pág. 15, a degradação da vegetação e pastagem, a perda da Bomba d’

água e rede de distribuição interna. Dessa forma, condeno a ré ao 

pagamento dos danos materiais no valor de R$ 20.711,25 (vinte mil, 

setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), relativos à perda da 

Bomba d’água (R$ 1.658,00 - Laudo Técnico da causa, apontado valor do 

prejuízo sob o ID 13411575 - Pág. 9), da rede de distribuição interna (R$ 

5.643,65 - orçamento sob o ID 13411575 - Pág. 8), e, da área de pastagem 

(R$ 13.409,60 - laudo sob o ID 13411538 - Pág. 6). No ponto, não obstante 

não tenha ocorrido o desembolso do valor por parte do autor, mas tão 

somente, foram juntados orçamentos aos autos, colaciono entendimento 

jurisprudencial da desnecessidade do pagamento prévio em caso de 

indenização por danos materiais. Vejamos: “ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

REPARAÇÃO DE DANOS - PERDA DO CONTROLE DIRECIONAL - 

INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - ESTOURO DE PNEU - CASO 

FORTUITO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DANO MATERIAL - ORÇAMENTO - 

SUFICIÊNCIA - LUCROS CESSANTES - PROVA - VALOR - LIQUIDAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito, ut art. 186, Código Civil. - Age com 

culpa, na modalidade de imprudência, o condutor de veículo que perde o 

controle direcional, invade a contramão de direção e causa acidente. - Os 

acidentes, inclusive determinados por estouro de pneu, óleo na pista, 

defeitos do veículo, ou culpa de terceiros não identificados, são fatos 

previsíveis e representam um risco que o condutor assume em virtude da 

utilização da própria coisa. - O estouro de pneu não serve de pretexto 

para eximir o causador do acidente do dever de indenizar pelos prejuízos 

causados. - Para se pleitear a indenização pelos danos materiais 

causados a veículo em decorrência de acidente, não há necessidade de 

prévio desembolso. Basta a prova do dano e o orçamento para sua 

recuperação. - Provada a ocorrência de lucros cessantes, é possível 

relegar para a fase de liquidação a sua valoração. - O dano moral 

causado ao apelado se estratifica na ofensa à sua honra e imagem, tendo 

em vista que restou impossibilitado de cumprir suas obrigações, gerando 

negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0035.08.127914-9/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 

18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2010, publicação da súmula em 

15/09/2010). “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO SUMÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA E 

AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS PELOS 

ORÇAMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DO 

EFETIVO DESEMBOLSO A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (NA 

HIPÓTESE, DA DATA DO ORÇAMENTO). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. NÃO CABIMENTO. Recurso 1 

negado provimento; Recurso 2 parcialmente provido.” (TJ-PR 7669210 PR 

766921-0 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 

24/01/2012, 1ª Câmara Cível). Lado outro, entendo improcedente o pedido 

de indenização em danos materiais concernentes à elaboração de laudo 

técnico no valor de R$ 4.000,00 (ID 13411538 - Pág. 11), vez que tal 

providência (documentos necessários a comprovar o alegado), é ônus 

que compete à parte autora, devendo, portando, arcar com os custos para 

o exercício de seu direito de ação. DOS DANOS MORAIS: Primeiramente, 

registro que são cumuláveis os danos materiais e os danos morais, 

consoante preconiza a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça. Desta 

feita, calha o questionamento se os fatos aqui delineados também são 

passíveis de serem indenizados a título de danos morais. Assim têm sido 

conceituado os danos morais pela doutrina da Professora Maria Helena 

Diniz: “O dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de 

pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo. [...] Qualquer lesão 

que alguém sofra no objeto do seu direito, repercutirá, necessariamente, 

em seu interesse; por isso quando se distingue o dano patrimonial do 

moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza ou índole do 

direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse 

direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua 

repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar 

em dano moral oriundo de uma ofensa a um prejuízo patrimonial, como 

incapacidade para o trabalho, despesas com tratamento. [...] O dano moral 

direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade 

(como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a 

intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem ou nos atributos da 

pessoa) como o nome, a capacidade, o estado de família.” É cediço que o 

ressarcimento do dano moral independe de reflexos patrimoniais, 

bastando à ofensa a honra para gerar direito a indenização, gerando 

desta forma a “ratio agendi”, sendo o mesmo “in re ipsa”, ou seja, deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo. “[...] o interesse de restabelecer 

o equilíbrio moral e patrimonial violado é a fonte geradora da reparação 

civil. [...]”. O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando 

inserto no próprio ilícito perpetrado, como já dito anteriormente, “in re ipsa”, 

com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão 

vejamos: “Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de 

dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral 

opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Em 

outras palavras, verificado o eventus damni, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que 

presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento 

comissivo, ou omissivo, do agente. (CF. STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. 

Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)” Pelo que foi delineado 

pela doutrina e jurisprudência acima descritas, não há como afastar a 

incidência do dano moral sofrido pelo autor. Com efeito, o incêndio 

causado destruiu o imóvel rural de propriedade do requerente, de onde 

retirava o seu sustento e residia, sendo que, a destruição produzida 

trouxe um estado de desolação e abalo moral a este e seus familiares, 

conforme relataram as testemunhas em juízo. Logo, esta situação de 

desolação e angústia que advém do próprio sentimento de vulnerabilidade, 

violou os direitos da personalidade dos autores, configurando os danos 

morais. Configurado o dano moral, resta, nesta quadra, delinear os valores 

da indenização. Em relação aos valores a serem indenizados, não existe 

uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em 

danos morais, sendo de serem aplicados os critérios da prudência, 

razoabilidade e arbitramento. De acordo com esses critérios de prudência 

e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do 

desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar 

Peluso: "A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa 

prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer 

a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". 

(RT, 706:67). In casu, entendo que, diante dos fatores acima expostos, 

corroborados com o fato de a propriedade rural servir de residência e 

fonte de renda da família - a condenação da requerida ao pagamento do 

valor equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se traduz em 

montante justo a funcionar como um preventivo futuro, não se 

configurando em enriquecimento sem causa. Por essas razões, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a requerida a pagar 

ao autor, a título de indenização por dano material, o valor de R$ 20.711,25 

(vinte mil, setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), com 

correção monetária e juros de mora (estes, de 1% ao mês), a partir do 

evento danoso (16/09/2017), e ainda, condeno a requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, com correção monetária a partir da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir da citação. Diante da sucumbência 

recíproca, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) pelas partes, estando suspensa a 

exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Arbitro o percentual de honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da condenação, que se distribui na proporção de 50% para 

cada parte, do mesmo modo, ficando suspensa a sua exigibilidade em 

face da parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Outrossim, 

tendo em vista o não comparecimento injustificado do requerido à 
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audiência de conciliação, APLICO-LHE MULTA DE 2% (dois por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as baixas 

pertinentes. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 26 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003003-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ORIBES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003003-15.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais movida por SIDNEY ORIBES 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o autor, em 

síntese, que há mais de vinte anos é proprietário da Chácara denominada 

Jandaia, localizada na Estrada Pedra do Índio, Comunidade Nossa Senhora 

de Guadalupe, zona rural do Município de Alta Floresta, a qual é utilizada 

para a produção de alimentos em pequena escala, e ainda, para o lazer e 

descanso do requerente e sua família. Que no dia 16 de setembro de 

2017, sobreveio o rompimento de um cabo de alta tensão da linha de 

transmissão de energia - pertencente à requerida - em um ponto da faixa 

de servidão situado em lote rural vizinho ao do autor, iniciando um incêndio 

florestal de grandes proporções que se estendeu até o dia 18 próximo, o 

que causou enormes prejuízos ao patrimônio e aos direitos da 

personalidade do demandante. Afirma que nos dias seguintes, visando à 

composição amigável dos prejuízos, formalizou vários requerimentos 

administrativos perante a ré (OS nºs 201706124, 201706132, 201708114 

e 201708112), os quais restaram indeferidos. Que buscando a 

determinação segura da causa do ocorrido, o autor contratou a 

elaboração de um Laudo Técnico de Dano Ambiental e de um Relatório 

Técnico sobre o estado da rede elétrica. Que no primeiro estudo, 

consignou-se que o incêndio fora causado “por um rompimento de um 

cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia durante um 

vendaval”, e, que o segundo, concluiu pela “necessidade urgente de 

manutenção preventiva e corretiva para sanar algumas anomalias 

existentes na rede elétrica”. Ao final, suscitando vários preceitos legais 

requer: a) a inversão do ônus da prova; b) a condenação da ré ao 

pagamento de indenização em danos materiais no valor de R$ 69.616,00 

(sessenta e nove mil seiscentos e dezesseis reais); c) a condenação da 

ré ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial carreou vários documentos junto 

ao Sistema PJE. Sob o ID 14841115, indeferida a gratuidade da justiça ao 

autor. Entre um ato e outro, comprovante de citação da parte ré carreada 

sob o ID 18048447. Sob o ID 18966701, a parte demandada apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento, em 

suma, de ausência de responsabilidade da requerida no incêndio, bem 

como, ausência de comprovação dos danos materiais apontados, 

apontando por fim, que a causa do infortúnio fora um vendaval, 

caracterizando assim caso fortuito. Certificada sob o ID 20640528, a 

tempestividade da contestação apresentada. Sob o ID 21257504, 

impugnação da contestação. Saneamento do feito sob o ID 23805625, 

deferindo a inversão do ônus da prova. Sob o ID 28922460, termo de 

audiência de instrução e julgamento, constando a presença das partes, 

bem como o depoimento pessoal do demandante e oitiva das testemunhas 

por este indicadas. Alegações finais das partes sob os ID’s 29108449 e 

29306051. É o relatório. DECIDO. Tendo sido saneado o feito e, portanto, à 

míngua de questões preliminares, passo à apreciação do mérito da 

demanda, sendo que, após análise de toda a documentação acostada aos 

autos e diante dos fatos revelados na instrução, tenho que os pedidos 

iniciais são parcialmente procedentes, nos moldes abaixo delineados. Pois 

bem. O art. 37, § 6º da Constituição Federal prevê que as concessionárias 

de serviço público responderão, independentemente de culpa, pelos 

danos que vierem a causar a terceiros, senão vejamos: Art. 37.” A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

Prevê ainda o art. 14 da Lei das Concessões (Lei 8.987/95): Art. 31. 

“Incumbe à concessionária: VII - zelar pela integridade dos bens 

vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente.” Diante dessa fundamentação legal, sendo a requerida 

uma concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia 

elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva. Com 

efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6º da Carta Magna 

(responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa da empresa 

prestadora de serviço público (teoria de risco), bastando a demonstração 

da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre ele e a ação ou 

omissão da ré. Frise-se o fato de que a rede elétrica rural, muitas vezes 

com quilômetros de extensão, ainda que derivada de uma rede principal, 

passa comumente à margem de estradas de terra e também margeia 

fazendas muitas vezes desprovidas de cerca, o que torna o serviço 

(fornecimento de energia) uma atividade de grande risco (serviço público 

por natureza). Isto porque, este acervo que conduz a energia (postes e 

cabos) muitas vezes está instalado em locais públicos, de acesso fácil 

para as pessoas, o que justifica perfeitamente o ônus da responsabilidade 

objetiva que é atribuída a empresas ré pelo art. 37, § 6º da Constituição 

Federal. Sobre a responsabilidade objetiva da empresa requerida, já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REDE 

CEMAT - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO 

À LIDE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do § 6º, 

do art. 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito pÚblico 

ou privadas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, não havendo lugar 

para denunciação à lide.” (Grifei) (TJ/MT- Primeira Câmara Cível, RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 24701/2003 - CLASSE II - 15 - 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA. Número do Protocolo : 24701/2003, 

Data de Julgamento : 29-9-2003). Outrossim, através da prova documental 

e testemunhal produzida em atividade processual probatória, tem-se que 

foi sobejamente comprovado o dano e o nexo de causalidade. 

Evidencia-se o dano, em especial, por meio fotografias carreadas sob o ID 

14829950 - Pág. 2,3,4,5,6,9 e 10, comprovando que a plantação de coco, 

as pastagens, cercas, plantio de uva, horta, árvores frutíferas, 

encanamentos, plantio de pupunha, motor de irrigação e bomba existentes 

na propriedade do autor, foram completamente queimados. Ainda, aponta 

o Laudo Técnico de Dano Ambiental (ID 14829938), que “neste imóvel a 

área de pastagem foi totalmente destruída e as áreas de preservação 

permanente intactas (...)”; que “(...) a área consolidada (1,254 ha) 

ocupada por um quintal de frutíferas ou pomar foi totalmente destruída, já 

que as espécies cultivadas se encontravam em plena fase inicial de 

desenvolvimento (Fig. 11).”; que “(...) 9,95 hectares de área consolidada 

na qual era cultivadas varias culturas (pupunha, banana, coco, uvas, etc). 

Cabe mencionar que o cultivo das culturas citada acima foram totalmente 

destruídas (Fig 13).” Ressalto ainda que, apesar de se tratar de 

responsabilidade objetiva, no presente caso houve ainda a omissão 

culposa da requerida, causadora do evento danoso. Com efeito, conforme 

se atém do Laudo Técnico de Dano Ambiental, carreado sob o ID 

14829938, “a causa incêndios florestal foi em virtude do rompimento de um 

cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia durante um 

vendaval, onde a fiação colidiu com folhas de algumas árvores que se 

encontravam na faixa de servidão da linha de transmissão conforme 

dados coletados na vistoria”. O qual, associado com as condições de 

manutenção da rede evidenciada pelo Laudo Técnico de ID 14829940 - 

Pág. 8 - apontando “emenda improvisada” na rede de energia existente na 

propriedade do autor - comprova satisfatoriamente o nexo de causalidade. 

Assim porque, a condição de desgaste da rede, associada com a 

ausência de manutenção adequada, e ainda, sobrecarga de usuários, 

e s t a ,  e v i d e n c i a d a  n o s  a u t o s  c o n e x o s  ( p r o c .  n º 

1001765-58.2018.8.11.0007), e ainda, por meio da testemunha ouvida pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 34 de 393



Juízo nestes autos (ID 28922463), somam fatores propícios para o 

rompimento de cabo de energia diante do intempérie do tempo. Ademais, a 

ocorrência de chuva e ventos, por que si sós, não podem justificar 

referido rompimento estando a rede de energia em estado perfeito de 

conservação como aponta a requerida, em especial, porque não consta 

dos autos que a chuva ocorrida na ocasião excedeu à normalidade. 

Assim, não há que se falar em caso fortuito (vendaval), especialmente, 

frente à constatação por meio do Laudo Técnico sob o ID 14829940 - Pág. 

8, da ocorrência de “emenda improvisada” na rede de energia existente na 

propriedade do autor. O qual apontando ainda, a necessidade urgente de 

manutenção preventiva e corretiva para sanar algumas anomalias 

existentes na rede elétrica (ID 14829940 - Pág. 9). Além disto, as 

testemunhas inquiridas durante a instrução do feito declararam que não 

houve culpa da vítima, mas sim, que o infortúnio decorreu de negligente 

manutenção e conservação por parte da ré, da rede de transmissão de 

energia elétrica (ID 28922463 e 28922464). Ora, pela leitura dos 

depoimentos e documentos já mencionados, é cabal a elucidação dos 

fatos, bem como, extreme de dúvidas que o fatídico incêndio decorreu da 

omissão da ré, pela falta de manutenção da rede de energia, que acabou 

entrando em curto circuito, atingindo toda a extensão da propriedade do 

autor. É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela 

ocorrência de caso fortuito e de força maior, por culpa de terceiro e da 

própria vítima. Contudo, analisando minuciosamente os autos, verifico que 

estas situações não estão presentes, pois, como acima exposto, a ré não 

logrou provar a ocorrência de alguma causa excludente da sua 

responsabilidade, devendo se concluir, portanto, a responsabilidade da 

demandada no ressarcimento dos danos causados à parte autora, 

mormente, ser esta objetiva. Neste sentido, já decidiram alguns Tribunais 

pátrios: " A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica está 

'enquadrada na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua 

responsabilidade por danos causados a terceiros' (Rui Stoco, 

Responsabilidade Civil na interpretação dos Tribunais, 3ª ed., pág. 359). “ 

A empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica explora um 

serviço perigoso e responde, por isso, pelos danos resultantes da falta de 

cautelas necessárias a proteger os particulares contra os riscos por ela 

criados'" (Aguiar Dias, Resp. Civil, II/71)" (TS/SC,AC n. 98.002206- 1, de 

Mafra, j. 15/04/99). “RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE 

POSTE. VÍTIMA FATAL. MÁ CONSERVAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. - 

Hipótese em que comprovado de maneira cabal o estado de má 

conservação do poste de iluminação. Culpa reconhecida da ré. - Ademais, 

segundo a Constituição Federal (art. 37, § 6º), a responsabilidade da 

empresa de energia elétrica, concessionária de serviço público, é objetiva. 

Recurso especial não conhecido”. (REsp 246758/AC, Rel. Ministro 

BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 05.10.2000, DJ 

27.11.2000 p. 169). Deste modo, restando comprovado o nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta omissiva da requerida, bem como 

não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da 

responsabilidade, imperiosa a procedência da ação, restando somente 

deliberar acerca dos valores da condenação da ré em danos materiais e 

morais. DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS: Conforme provado nos 

autos, notadamente por meio fotografias carreadas sob o ID 14829950 - 

Pág. 2,3,4,5,6,9 e 10, bem como, Laudo Técnico de Dano Ambiental 

colacionado sob o ID 14829938, vários foram os danos materiais 

experimentados pelo autor. Contudo, considerando a natureza do 

ressarcimento pleiteado no que concerne ao dano emergente, e ainda, a 

possibilidade de comprovação pela parte demandante, ao tempo da 

distribuição da ação, dos valores dos bens que pereceram com o 

incêndio, o que poderiam ter sido demonstrado, inclusive, por simples 

orçamento, concluo cabível a condenação da requerida tão somente ao 

pagamento dos danos materiais cujos valores foram comprovados nos 

autos, frise-se, por não ser o caso de possibilidade de pedido genérico e, 

consequentemente, de liquidação de sentença na modalidade de produção 

de provas. Dessa forma, procede os danos materiais (dano emergente) 

relativos aos documentos comprobatórios carreados sob o ID 14829946 - 

Pág. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e ID 14829947 - Pág. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

Lado outro, entendo improcedente o pedido de indenização em danos 

materiais concernentes à elaboração de laudo técnico no valor de R$ 

500,00 (ID 14829947 - Pág. 1), vez que tal providência (documentos 

necessários a comprovar o alegado), é ônus que compete à parte autora, 

devendo, portando, arcar com os custos para o exercício de seu direito de 

ação. Por fim, no que concerne ao lucro cessante, entendo estes 

procedentes, vez que devidamente comprovados nos autos, devendo seu 

valor basear-se na média de rendimentos obtida por meio da declaração 

de imposto de renda do autor, relativa aos quatro anos anteriores ao 

incêndio em questão, quais sejam, exercício 2014, 2015, 2016 e 2017 (ID 

14829948 - Pág. 3, 6, 8 e 12), totalizando o valor anual de R$ 12.337,50 

(doze mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidos da 

data do evento danoso, cujo termo final deverá ser aferido em liquidação 

de sentença, diante da ausência de elementos nos autos a demonstrar o 

retorno ao status quo ante da atividade econômica na propriedade em 

questão. Acerca da possibilidade de fixação posterior do termo final dos 

lucros cessantes, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E LUCROS CESSANTES. TERMO 

FINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Os juros e a correção monetária 

podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença, por serem 

matérias de ordem pública. Precedente do STJ e desta Corte. 2. É possível 

estipular o termo final da indenização por lucros cessantes na fase do 

cumprimento de sentença, haja vista a insuficiência de informação contida 

no comando da sentença prolatada na fase de conhecimento. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07104185720188070000 DF 

0710418-57.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 24/10/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 26/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DOS DANOS MORAIS: 

Primeiramente, registro que são cumuláveis os danos materiais e os danos 

morais, consoante preconiza a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça. 

Desta feita, calha o questionamento se os fatos aqui delineados também 

são passíveis de serem indenizados a título de danos morais. Assim têm 

sido conceituado os danos morais pela doutrina da Professora Maria 

Helena Diniz: “O dano moral vem a ser a lesão de interesses não 

patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo. [...] 

Qualquer lesão que alguém sofra no objeto do seu direito, repercutirá, 

necessariamente, em seu interesse; por isso quando se distingue o dano 

patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza 

ou índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é 

pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter 

de sua repercussão sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia 

falar em dano moral oriundo de uma ofensa a um prejuízo patrimonial, 

como incapacidade para o trabalho, despesas com tratamento. [...] O dano 

moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou 

gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o 

decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem ou nos 

atributos da pessoa) como o nome, a capacidade, o estado de família.” É 

cediço que o ressarcimento do dano moral independe de reflexos 

patrimoniais, bastando à ofensa a honra para gerar direito a indenização, 

gerando desta forma a “ratio agendi”, sendo o mesmo “in re ipsa”, ou seja, 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. “[...] o interesse de 

restabelecer o equilíbrio moral e patrimonial violado é a fonte geradora da 

reparação civil. [...]”. O dano moral não depende de provas de prejuízos, 

estando inserto no próprio ilícito perpetrado, como já dito anteriormente, “in 

re ipsa”, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência 

brasileira, senão vejamos: “Por estar relacionada a sentimentos 

particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à 

personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato 

da violação (damnum in re ipsa). Em outras palavras, verificado o eventus 

damni, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da 

prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o 

dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente. (CF. STJ, 

REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 

09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 

01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 

de 08.03.2000)” Pelo que foi delineado pela doutrina e jurisprudência acima 

descritas, não há como afastar a incidência do dano moral sofrido pelo 

autor. Com efeito, o incêndio causado destruiu o imóvel rural de 

propriedade do requerente, de onde obtinha renda, bem como, usufruía de 

seu lazer, sendo que, a destruição produzida trouxe um estado de 

desolação e abalo moral esperado em casos tais. Logo, esta situação de 

desolação e angústia que advém do próprio sentimento de vulnerabilidade, 

violou os direitos da personalidade dos autores, configurando os danos 

morais. Configurado o dano moral, resta, nesta quadra, delinear os valores 

da indenização. Em relação aos valores a serem indenizados, não existe 

uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em 

danos morais, sendo de serem aplicados os critérios da prudência, 
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razoabilidade e arbitramento. De acordo com esses critérios de prudência 

e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do 

desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar 

Peluso: "A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa 

prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer 

a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". 

(RT, 706:67). In casu, entendo que, diante dos fatores acima expostos, 

corroborados com o fato de a propriedade rural somar à fonte de renda da 

família, bem como, ser utilizada como lazer desta - a condenação da 

requerida ao pagamento do valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), se traduz em montante justo a funcionar como um preventivo 

futuro, não se configurando em enriquecimento sem causa. Por essas 

razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a 

requerida a pagar ao autor, a título de indenização por dano material (dano 

emergente), o valor de R$ 20.176 (vinte mil, cento e setenta e seis reais), 

com correção monetária e juros de mora (estes, de 1% ao mês), a partir 

do evento danoso (16/09/2017), bem como, condeno-a ao pagamento de 

lucro cessante ao autor, no valor anual de R$ 12.337,50 (doze mil, 

trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidos da data do 

evento danoso, com termo final a ser aferido em liquidação de sentença. 

Ainda, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 

STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, as custas 

processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) pelas partes. Arbitro o percentual de honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação que se distribui na proporção de 50% 

para cada parte, autorizada a compensação, face à condenação 

recíproca. P.R.I. Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido a 

liquidação de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 26 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004872-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL DO VALE DO TELES PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004872-76.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal proposta por CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO TELES PIRES - 

CIDVAT, em desfavor de ESPÓLIO DE PEDRO DE ALCÂNTARA. Na 

sequencia, determinou-se a parte exequente emendar a inicial com o fim 

de comprovar a representação do espólio do Sr. Pedro de Alcântara pela 

inventariante ELIANE GEORG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, todavia, a certidão retro atesta que a parte 

exequente devidamente intimada, quedou-se inerte quanto ao cumprimento 

da emenda. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Consoante preceitua o parágrafo único, do art. 

321, do CPC, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. Pois bem. Sobre o feito incide a norma acima transcrita, 

pois, ao ter sido determinada a emenda à inicial por meio da decisão retro, 

caberia à parte exequente cumprir a ordem de emenda. Nestes casos, é 

patente perante a jurisprudência que o descumprimento da ordem de 

emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EMENDA À INCIAL – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 321 PARÁGRAFO ÚNICO 

E 485, I DO CPC/73 – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. I. A 

oportunização de emenda à inicial disposta no art. 321 do CPC/15 é cabível 

nos casos em que a petição inicial não estiver devidamente instruída, 

visando evitar a extinção do feito nos termos do art. 485, I, do CPC/15. II. 

Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo 

a quo, não resta outra alternativa que não seja o indeferimento da inicial 

diante de sua inércia. III. O indeferimento da petição inicial, em razão da 

falta de emenda pela parte autora (artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, 

parágrafo único, do CPC), não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a 

hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto 

no art. 485, § 1º, do CPC/15, sendo desnecessária a intimação pessoal da 

parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ. (Ap 

151707/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)” Portanto, 

pela razão esposada, restando configurada a hipótese prevista no 

parágrafo único, do art. 321, do CPC e, com fulcro no inciso I, do art. 485, 

do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. P.R.I. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com 

as devidas baixas e cautelas de estilo. Alta Floresta, MT, 27 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004455-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004455-60.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

comprovação do pagamento da condenação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Independente do transito em 

julgado, requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos 

para a conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação dos 

valores para as conta indicadas no petitório retro, observando que 

deverão ser liberados para a advogada da parte autora os honorários de 

sucumbência e os contratuais, estes na porcentagem de 40% (quarenta 

por cento), de acordo com o contrato anexado aos autos. Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesta linha segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012) Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001172-63.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular processamento foi 

deferido sob o Id 29426797. Pelo banco devedor foi informado o 

pagamento voluntário do débito (Id´s 29926654 e 29926658). Pelo credor 

houve manifestação pela unificação dos pagamentos e a expedição de 

Alvará Judicial, conforme dados bancários sob o Id 30135747. Os autos 

me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os 

autos, vejo que houve o efetivo pagamento do débito sob execução, 

conforme expresso sob os Id´s 29926654 e 29926658, havendo 

manifestação favorável pelo credor. Isto posto, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito. Custas processuais já pagas, sendo incabível a 

fixação de verba honorária, diante do pagamento voluntário do débito sob 

execução. Intimem-se. Expeçam-se Alvarás Judiciais (dados bancários 

sob o Id 30135747). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e anotações de estilo. Arquive-se. Alta Floresta, MT, 27 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003017-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA BARANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003017-62.2019.8.11.0007 REQUERENTE: KATIA 

BARANOSKI REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência 

do Juízo e Ilegitimidade Passiva Sustenta a requerida a incompetência 

deste juízo, sob a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal 

no polo passivo da ação, sob o fundamento de que foi celebrado termo de 

cessão de crédito com a Caixa, onde a ré adquiriu os direitos creditórios 

daquela instituição, sendo a relação de direito material é exclusivamente 

entre a parte Autora e CAIXA. Analisando os autos, constata-se que a 

suposta negativação indevida debatida nesta lide ocorreu por restrição do 

nome da autora no SPC (Id nº 21449274) realizado pela requerida 

ITAPEVA e não pela Caixa Econômica Federal. Ademais, a partir do 

momento que a própria requerida argumentou que adquiriu os direitos 

creditórios da Caixa, a ré passa a ser a parte legítima a figurar no polo 

passivo da demanda, sendo este Juizado Especial competente ao 

julgamento da causa. Rejeito a preliminar. b) Inépcia da Inicial Afasto a 

preliminar, posto que a autora preencheu os requisitos necessários da 

petição inicial nos termos do art. 319 do CPC. II – Mérito Argumenta a 

autora ter sido seu CPF inserido indevidamente no rol de mal pagadores 

pela requerida sobre uma suposta dívida no valor de R$ 2.366,40 (dois mil 

trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), cujo vencimento 

se deu em 23/03/2015, contudo, a autora nunca teve relação jurídica com 

a ré, desconhecendo a origem deste débito. A tutela de urgência foi 

indeferida mediante decisão de Id nº 22032418. Em contestação (Id nº 

24087746) que não praticou qualquer ilícito, tendo em vista que a dívida 

questionada pela parte autora, é totalmente legítima, diante da cessão de 

crédito realizada entre o ITAPEVA IX Multicarteira Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não Padronizados, sucedido pelo Fundo ITAPEVA 

VII, com a Caixa Econômica Federal, oriunda do contrato nº 

000011166512, decorrente, especificamente, do uso do produto pela 

autora do Cartão de Crédito “MASTERCARD INTERNACIONAL”, o qual 

recebe numeração de atribuição distinta junto ao sistema da empresa 

requerida, que atualmente é n.º 11634679, cujo valor total do débito 

atualizado perfaz a quantia R$ 3.702,63, sendo que, deste valor, R$ 

2.366,40 refere-se ao montante principal e R$ 1.288,90 os juros. Portanto, 

a inscrição do CPF da autora junto ao SPC/SERASA ocorreu de forma 

legítima diante da sua inadimplência, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. No caso, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Inicialmente, observo que no documento de Id nº 24087754, a requerida 

comprovou ser credora da cessão de direitos creditórios oriundos da 

Caixa Econômica Federal, passando ao direito de cobrar em seu próprio 

nome, as dívidas daquele banco. Analisando detalhadamente os 

documentos acostados pela requerida, em especial o contrato de Id nº 

24265338 celebrado com a Caixa Econômica Federal, verifico que a 

assinatura da autora ali lançada não diverge a olho "nu" da assinatura 

constante no seu RG de Id nº 21449252, e da procuração outorgada ao 

advogado no Id nº 21449268, sendo a autora pessoa alfabetizada e não 

idosa. Não obstante, no Id nº 24265792, a requerida colacionou ainda 

várias faturas do cartão de crédito MASTERCARD INTERNACIONAL em 

nome da autora e com endereço neste município de Alta Floresta, cuja 

faturas são processadas pelo Banco Caixa Econômica Federal, contendo 

a descrição de inúmeras compras realizadas em estabelecimentos 

comerciais conhecidos na cidade, tais como: Robertinho Motos, OBA-OBA 

Center, Auto Posto Floresta, dentre outros, corroborando com a afirmação 

da requerida quanto a devida contratação. Observa-se também que a 

negativação do nome da autora junto ao SPC não é recente, pois datada 

em 12/04/2016, sendo que tal fato, aliado às informações inovadoras 

trazidas pela ré, coadunam com a possibilidade da existência de 

contratação do serviços de cartão de crédito pela autora. Resta, portanto, 

evidente que houve a regular contratação dos serviços da requerida, o 

que se confirma pelo contrato, sendo que ele foi legitimamente assinado 

pela autora. E com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada e o pagamento possivelmente não fora realizado. Ademais, a 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ é medida que se impõem diante da 

constatação da existência de outras restrições em nome da autora, 

evidenciando ser a mesma uma devedora contumaz o que inviabiliza a 

indenização por dano moral. Deste modo, tenho que a requerida 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos alegados, de que existe a 

relação jurídica, bem como demonstrou a origem dos descontos, nos termo 

dos art. 373, II, CPC. E sobre os danos morais, para que sejam reparados, 

é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora e portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais, sendo este o 

entendimento atual da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA 

- REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO - NÃO 

COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO - 

COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO 

CONFIGURADOS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA 

PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 

373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Rejeitada a 

preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de 

cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se 

configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. 3- Comprovada a contratação do seguro, mediante 

apresentação de contato devidamente assinado pelo recorrido, resta 
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demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial.4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita por parte da requerida.5- Inexistindo prova 

inequívoca quanto à falha na prestação do serviço alegada, não há que se 

falar em indenização por danos materiais.6- Recurso conhecido e provido. 

(TJMT. N.U 1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) Como se não bastasse, no caso em tela a 

parte demandante deduziu pretensão que sabe não ter direito, diante da 

legalidade do contrato celebrado, o que é equivalente a litigar contra norma 

jurídica, conduta contrária à probidade processual e que autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 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, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se, findo o período de suspensão dos prazos processuais, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 249/2020. Transitado em julgado e se nada 

for requerido em 15 dias, remetam-se os autos à CAA para fim de 

cobrança das custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

a presente sentença à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do ID – 30735852, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003924-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 

Outubro de 2019, às 16:20horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003924-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 30679226, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 24391, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

30679226, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representantes legais, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 

30365881, bem como para indicar os dados bancários: número da conta 

(corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular 

da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 26 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR HOECKESFELD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001508-62.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LENOIR 

HOECKESFELD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARY CLAUDIA DA 

SILVA GONCALVES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 
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13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (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: 1001225-73.2019.8.11.0007 AUTOR(A): PEDRO RAIMUNDO 

EVARISTO ABEL REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Compulsando o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas não permitem a conclusão verídica acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 06 DE AGOSTO DE 2020 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 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: 1000953-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (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: 1000953-79.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA MARIA 

BISPO EXECUTADO: MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos, 

etc. Antes de apreciar o pedido retro, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo. Após, voltem-me os autos virtuais conclusos para apreciação 

do pedido. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004107-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES DE SOUZA (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: 1004107-08.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO FARIAS 

EXECUTADO: ADAO ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Antes de apreciar o 

pedido retro, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo. Após, voltem-me 

os autos virtuais conclusos para apreciação do pedido. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000944-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCUTADO)

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: 1000944-83.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE ALTAIR 

NERY EXCUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NOTIFIQUE-SE a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 

3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS ANJOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (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: 1000817-48.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEIDE DOS 

ANJOS SILVA EXECUTADO: LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS Vistos. 

Intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de 

crédito que embasou o ajuizamento da presente execução perante a 

Secretaria da 4ª Vara, a fim de ser carimbado, nos termos do Enunciado 

nº 126 do Fonaje, uma vez que se trata de título circulável. Após, cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000895-42.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO ZAURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRANCISCO KEPPEL (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: 1000895-42.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: DIRCEU PAULO 

ZAURA EXECUTADO: IVO FRANCISCO KEPPEL Vistos. Intime-se o 

exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de crédito que 

embasou o ajuizamento da presente execução perante a Secretaria da 4ª 

Vara, a fim de ser carimbado, nos termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 39 de 393



uma vez que se trata de título circulável. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito 

(art. 829, NCPC). Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001417-69.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA FERNANDA BOTEGA (EXECUTADO)

IDEAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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: 1001417-69.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: INVIOLAVEL 

ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME REPRESENTANTE: ROBERTO 

STAVARENGO EXECUTADO: IDEAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - ME, JOANITA FERNANDA BOTEGA Vistos. Intime-se o exequente 

para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de crédito que embasou o 

ajuizamento da presente execução perante a Secretaria da 4ª Vara, a fim 

de ser carimbado, nos termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, uma vez 

que se trata de título circulável. Após, cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

829, NCPC). Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000580-14.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: THIAGO FREITAS 

PACHECO EXECUTADO: JOAQUIM ALVES DA CRUZ Vistos. Intime-se o 

exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o título de crédito que 

embasou o ajuizamento da presente execução perante a Secretaria da 4ª 

Vara, a fim de ser carimbado, nos termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, 

uma vez que se trata de título circulável. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito 

(art. 829, NCPC). Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 

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: 1002547-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (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 140/2020 Alta Floresta, 28 de fevereiro 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 

1002547-65.2018.8.11.0007, que tem como partes ELSON CRISTOVAO 

ROCHA e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do valor a 

seguir descrito em favor do exequente ELSON CRISTOVAO ROCHA, 

portador do CPF nº 495.087.849-20, 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 ELSON 

CRISTOVAO ROCHA R$0,00 0 5,26% R$ 191,64 R$ 3.451,32 Atualizado 

até 28/02/2020 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENALI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000414-79.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: ADALTO 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: CAMILA BORGES PEREIRA DA 

SILVA, JOVENALI PEREIRA DA SILVA Vistos. Intime-se o exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o título de crédito que embasou o 

ajuizamento da presente execução perante a Secretaria da 4ª Vara, a fim 

de ser carimbado, nos termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, uma vez 

que se trata de título circulável. Após, cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

829, NCPC). Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

Certifico que a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no 

ID nº 30548156, foi interposta tempestivamente. Certifico ainda procedo a 

intimação da parte autora, para querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos à execução opostos no ID nº 30383665, são 

tempestivos. Certifico que procedo a intimação da parte autora, para 

querendo manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.
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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, 27 de março de 2020 Senhor Procurador do 

Município de Alta Floresta: 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 1002883-06.2017.8.11.0007, que 

tem como partes Lucas da Silva Dias e Município de Alta Floresta, 

REQUISITO O PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do 

advogado do exequente Carlos Eduardo Barbosa de Lima, portador 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 

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 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso R$0,00 0 0,00% R$0,00 R$ 

1.137,74 Atualizado até dia 26/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza 

Paro Juíza de Direito À Procuradoria-Municipal de Alta Floresta 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILDA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1001023-62.2020.8.11.0007 AUTOR: IRENILDA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a 

peça contestatória apresentada (ID n.º 30008572), intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação, bem como, requerer o que 

entender de direito, no prazo legal. Em tempo, CANCELE-SE a audiência de 

conciliação designada automaticamente pelo sistema informatizado. Após, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1005180-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ALAMBIQUE BAR (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: 1005180-15.2019.8.11.0007 INTERESSADO: OSVALDO 

LOPES DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: CLUBE ALAMBIQUE BAR Vistos. 

CITE-SE a parte requerida dos termos da petição inicial, observando-se o 

endereço apresentado no Id nº 30218966, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, advertindo-a de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI MOTA DA SILVA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 29 de 

Outubro de 2019, às 13h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI MOTA DA SILVA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerida no ID nº 30384812, foram interpostos tempestivamente. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte requerente, para manifestar-se 

com relação aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alta Floresta, 27 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representantes legais, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 

30659846, bem como para indicar os dados bancários: número da conta 

(corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular 

da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de 

valores. Alta Floresta - MT, 27 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)
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TECHNOS SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001539-82.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FRANCISCA 

ROSA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

LEITE BARBOSA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 27 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: 1002704-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA RUEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 08 DE 

AGOSTO de 2019, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 30258872, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004420-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FURINI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 21 de 

Novembro de 2019, às 16h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002622-70.2019.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA NATALIA GOMES 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise das preliminares 

arguidas: I – CONEXÃO / LITISPENDÊNCIA A preliminar em comento, a toda 

evidência, não merece prosperar. Isto porque a reunião dos processos 

por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 

105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de 

discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco 

da ocorrência de decisões contraditórias, o que não vislumbro no 

presente caso. Ademais, verifico que tratam-se de objetos e causa de 

pedir absolutamente distintos Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de BANCO BMG S.A, onde a parte autora aduz em apertada 

síntese que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da 

empresa Reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer empréstimo 

com esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O comprovante de operação anexado em sua contestação 

não foi suficiente a fim de comprovar o referido empréstimo. Aliás, 

tampouco apresenta qualquer assinatura da parte autora. A alegação do 

débito ser legítimo só teria valor se estivesse acompanhada de demais 

documento probatórios, o que não ocorreu. Assim, 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. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 
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sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013)” Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. A parte reclamante tem somente a anotação da 

empresa no cadastro de inadimplentes. 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$ 5.000,00 

(cinco 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. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados à exordial para o fim de: A) DECLARAR inexigível o débito no 

valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da 

reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de R$ 5.000 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de 

urgência concedida a id 20892642. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003519-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE STEDILE DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29941275, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia única de nº 05913 foi 

devidamente recolhida.. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 08 de 

Outubro de 2019, às 13h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração opostos no ID nº 29903450 são 

tempestivos. Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para 

querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PEDRO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI OAB - MT0015852A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Certidão do Trânsito em Julgado 

Dados do processo: Processo: 1002029-41.2019.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 05/02/2020. ALTA FLORESTA, 27 de março de 2020. 

DANIELLE FERREIRA MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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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: 1002168-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI 

FERNANDES MODESTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Analisando o processo, verifico que o Banco requerido 

manifestou no Id. 23902260 informando os dados bancários necessários 

ao levantamento das parcelas depositadas judicialmente pela parte autora. 

Verifico, ainda, que o alvará eletrônico de liberação dos valores 

depositados já foi expedido em favor do requerido, observando-se os 

dados bancários outrora fornecidos. Dessa forma, tenho que não merece 

acolhimento o pedido de dilação de prazo formulado pelo requerido no Id. 

28992993. Além do mais, verifica-se que o transcurso de tempo ocorrido 

entre o momento da formulação do pedido até a presente data é de quase 

dois meses, tempo suficiente para o cumprimento da obrigação pelo 

requerido. Assim, INDEFIRO o pedido de dilação formulado no Id. 

28992993. Intimem-se. Após, remetam-se os autos eletrônicos aos juízes 

leigos para prolação da sentença ou, se for o caso, designação de 

audiência de instrução. 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: 1000462-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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: 1000462-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZABEL 

APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA REQUERIDO: BANCO AGIBANK 

S/A Vistos. Analisando o presente processo, verifico se tratar de 

cumprimento de sentença (Id nº 30289972) objetivando a execução de 

multa diária aplicada judicialmente, tendo por fundamento o 

descumprimento de decisão judicial. Pois bem. No caso concreto, constato 

que é pretendida a execução da multa no valor de R$ 34.600,00 (trinta e 

quatro mil e seiscentos reais), valor este calculado com base na multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais). A parte requerida foi obrigada, por 

força de decisão judicial liminar, confirmada na sentença transitada em 

julgado, a excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito. Em 

que pese a suposta desídia do requerido em cumprir a decisão exarada 

por este Juízo, entendo que, pelas circunstâncias dos autos, ser o caso 

de redução do valor da multa, uma vez que se tornou excessiva para o 

caso concreto, já que a parte autora tinha a faculdade de ter peticionado 

nos autos logo após o descumprimento da liminar a fim de pugnar pela 

expedição de ofício pelo Juízo como meio de cumprimento da ordem 

judicial. Não podemos olvidar que a multa cominatória tem caráter 

coercitivo e não punitivo ou indenizatório, de sorte que a execução de R$ 

R$ 34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais), relativo às astreintes, 

se mostra excessiva e desproporcional. Sobre o tema, eis orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - AVERBAÇÃO DE ÁREA DE 

RESERVA LEGAL - DESCUMPRIMENTO - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM 

CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE SE ATINGIR VALOR EXCESSIVO - 

LIMITAÇÃO CABÍVEL - RAZOABILIDADE. 1. A multa cominatória 

(astreintes) fixada na fase executiva pode ser utilizada como forma de 

coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente 

estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito. 

Inteligência do Código de Processo Civil. 2. Excepcionalmente, é possível a 

redução da multa, inclusive de ofício e na fase de execução, quando 

atingir patamares excessivos e desarrazoados. Possibilidade de limitação 

de multa diária que alcançou cifras exorbitantes, malferindo o princípio da 

proporcionalidade. 3. Recurso provido em parte.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0271.09.133501-5/008, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocad “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – O credor objetiva o pagamento de multa 

diária, em virtude do descumprimento da obrigação imposta, referente à 

limitação dos descontos dos vencimentos líquidos do autor – O autor 

comprovou que a corré Banco do Brasil S/A. descumpriu a r. sentença – 

Possibilidade da execução das astreintes – Possibilidade, todavia, da 

redução dos valores , como vedação ao enriquecimento sem causa – 

Aplicação do inciso, I, do parágrafo 1°, do artigo 537 do Novo Código de 

Processo Civil – Multa que deve ser reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), observados os princípios da razoabilidade e ponderação – 

Impossibilidade de devolução dos valores descontados a maior – Não há 

qualquer determinação nesse sentido na r. sentença exequenda – 

Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2260137-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). 

Além do mais, dispõe o artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo 

Civil vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...].” 

(grifei) Por oportuno, registro que, apesar de o dispositivo legal acima 

transcrito fazer expressa menção à possibilidade de redução tão somente 

da multa vincenda, certo é que o sistema dos Juizados Especiais possui 

autonomia e independência em relação a institutos e a procedimentos 

previstos no Código de Processo Civil, de sorte que no âmbito do Juizado 

Especial não deve ser aplicada a vedação de redução da multa vencida 

com o escopo de o julgador não se distanciar dos critérios da celeridade, 

simplicidade e, principalmente, da equidade que norteiam os Juizados. 

Nestes termos, para fins de adequar a multa cominatória, entendo que há 

que se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim 

de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. Assim, REDUZO o 

valor da multa para o fim de diminuí-la para a quantia total de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), readequada na presente decisão, a ser atualizado na data do 

pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. 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. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a credora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender 

de direito. Por outro lado, tendo em vista o depósito judicial do valor da 

condenação referente aos danos morais (Id nº 29222160), EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da advogada da credora, desde que possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se o credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 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: 1002876-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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FERNANDES MODESTO DOS SANTOS REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Vistos. Ante a comprovação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro para arcar com o preparo recursal, 

concedo os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado 

apresentado pela parte recorrente, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). Considerando que a parte recorrida apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1003123-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTON LIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-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: 1003123-24.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CLAILTON LIRA 

PERIN REQUERIDO: BANCO PAN, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 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: 1000443-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

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: 1000443-66.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARILDA DA 

SILVA E SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez 

que da análise dos autos verifico que a recorrente possui condição 

financeira de arcar com as custas processuais e taxa judiciária, já que é 

servidora pública municipal e aufere renda suficiente para arcar com o 

preparo. Assim, 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 e 

Enunciado nº 115. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1002633-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARLE RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002633-02.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARLE 

RODRIGUES OLIVEIRA, CARLA OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Intimadas as recorrentes/autoras para comprovarem a condição de 

hipossuficiente ou recolherem o preparo recursal, referidas partes não 

atenderam a ordem judicial e deixaram de efetuar o recolhimento do 

preparo, consoante se verifica da petição retro. Assim, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita apresentado pelas recorrentes/autoras, 

uma vez que não comprovaram ser desprovidas de recurso financeiro 

para arcar com o preparo e, da análise dos autos, ao que tudo indica, 

possuem condição financeira de arcar com as custas processuais e taxa 

judiciária, eis que se qualificam como psicóloga e administradora. Neste 

sentido segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. SEGURANÇA DENEGADA. O benefício 

da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a 

situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da 

Constituição Federal. Não havendo comprovação, seja nos autos 

principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da 

segurança.” (N.U 1000292-72.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) - grifei Ademais, 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. No caso em 

apreço verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

as recorrentes não efetuaram 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 ofertado pelas autoras. Intimem-se. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para análise do recurso apresentado pela 

requerida Energisa. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO ROCHA MELLO (EXECUTADO)

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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do Processo: 1000397-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME, NORBERTO ROCHA MELLO 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 tentativa, visto que 

foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi ordenado. 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, 27 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002522-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANY BUENO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-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: 1002522-52.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: DANY BUENO DE 

MORAES EXECUTADO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS 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 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, 27 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000985-21.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: DARLEI DOS 

SANTOS DE AZEVEDO EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS 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 remanescente apurado pela contadoria judicial e 

restou frutífero o bloqueio, 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, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEAL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (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))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1000227-71.2020.8.11.0007. AUTOR: ANA LEAL REU: OI MÓVEL S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide, 

não sendo necessária dilação probatória. Por ordem cronológica, passo a 

análise da preliminar arguida. I – DA SUSPENSÃO DO FEITO Rejeito a 

preliminar, posto que a situação nos presentes autos não se amolda ao 

teor da decisão que determinou a suspensão do processo proferida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo. A situação nos autos é de cobrança 

indevida por serviços não contratados, dívida esta originada de serviços 

não prestados ou mal prestados. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS propostas por ANA LEAL em face de OI 

MÓVEL S.A., todos qualificados. Ressai dos autos que a controvérsia da 

presente lide cinge-se no fato que a parte autora nega ter efetuado 

qualquer contrato relativo ao n. telefônico (65) 98479 -3692, bem como 

jamais residiu no endereço Rua A 10 CA 32, JD Nova Conquista CEP 

78056 -022 Cuiabá – MT, uma vez que vem recebendo cobranças de 

maneira incisiva pela empresa requerida. A Reclamada limitou-se a 

argumentar que a cobrança em liça é legítima ante a contratação de 

serviços pela parte autora, pugnado ao final pela improcedência dos 

pedidos. Pois bem. É inconteste pelos documentos juntados que a parte 

autora vem recebendo diversas cobranças por serviços que aduz jamais 

ter sido contratados, uma vez que o endereço de cobranças consta 

cidade diversa onde jamais residiu (Cuiabá-MT). Neste espeque, tenho que 

a reclamada não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC, 

ou seja, que a situação posta em exame fora em virtude da utilização dos 

serviços contratados pela parte autora. Importante registrar que as telas 

sistêmicas colacionadas à contestação estão absolutamente ilegíveis e 

não permite sequer a apreciação dos dados inseridos, razão pela qual 

desconsidero para os fins que se pretendia prestar. Veja-se que 

efetivamente restou demonstrado a cobrança, sendo que a empresa 

reclamada nada fez para resolver o imbróglio, apenas repassou à 

responsabilidade à parte autora com o lançamento de cobranças 

sucessivas. No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, inobstante estar 

comprovada a existência de diversas cobranças irregulares, não deve 

haver a pretendida restituição, pois inexiste no caderno processual 

qualquer comprovante de pagamento a fim de justificar tal pleito. No que 

tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que não 

merece guarida, pois inobstante os fatos trazidos à inicial, certo que são 

situações desagradáveis e que causam algum desconforto, não são 

suficientes a amparar qualquer pleito de cunho indenizatório, vez que não 

extrapolam os limites de mero dissabor cotidiano. Em situação semelhante, 

assim decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: (GRIFO) “RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - RECLAMATÓRIA CÍVEL - TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE 

LINHA TELEFONICA FRAUDULENTA - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES 

- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mera cobrança 

indevida de valores do consumidor não é suficiente para ensejar 

indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. (RI 1904/2012, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, 

Publicado no DJE 29/11/2013)” Daí porque se conclui que a pretensão 

formulada nos autos não enseja a reparação por danos morais. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial 

para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos em juízo, 

cabendo a empresa requerida abster-se de efetuar cobrança (seja por 

envio de notificações, ligações, mensagem SMS ou WhatsApp, etc.) em 

relação a todos os débitos existentes oriundos do contrato do telefone nº 

(65) 98479 -3692, objeto desta ação, sob pena de multa cominatória que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), para cada cobrança. De outro norte, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a 

inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela reclamada capazes 

de gerar a pretendida indenização. CONFIRMO a tutela de urgência 

concedida à movimentação 28300757. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1003375-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (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: 1003375-27.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GENIVALDO 

FEREIRA DA SILVA 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, 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 – Mérito Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por GENIVALDO 

FERREIRA DA SILVA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, na qual pleiteia 

seja considerado quitado o contrato e a indenização por danos morais 

decorrentes da abusividade na cobrança do valor do empréstimo. No 

mérito, alegou o autor que é servidor público municipal e contratou em 

2015 um empréstimo com a requerida Banco Daycoval através de cartão 

corporativo, na modalidade de consignação em folha de pagamento, no 

valor total de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), a serem 

pagos em parcelas de R$ 140,05 (cento e quarenta reais e cinco 

centavos). Sustentou, outrossim, que o desconto em seus subsídios 

mensais o fazia crer que o empréstimo estava sendo adequadamente 

quitado, contudo, já havia adimplido, à época da propositura da ação, 47 

(quarenta e sete) parcelas, somando a importância de R$ 6.582,35 (seis 

mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e, ainda 

assim, o requerido continuou os descontos, não havendo previsão para a 

cessação das cobranças, o que o levou a promover a presente ação 

visando o cancelamento das cobranças. Em análise ao 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. 

23578663. Por seu turno, em sede de contestação, o requerido rebateu os 

argumentos apresentados na exordial, sustentando a inexistência de ato 

ilícito passível de indenização por danos morais, ante a validade e 

legalidade do contrato assinado pelo autor, por meio do qual lhe foi 

disponibilizado mediante TED a quantia de R$ 2.142,00 (dois mil, cento e 

quarenta e dois reais) como forma de pré-saque, aduzindo que o 

contratante foi orientado do teor das cláusulas contratuais, defendendo, 

pois, ser descabida a alegação deste de ter sido enganado para contratar 

um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que “o contrato celebrado entre 

partes é absolutamente claro, textual e ostensivo ao indicar 
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expressamente se tratar de operação de “CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO” (sic da contestação). 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 

e a ciência do autor acerca das cláusulas contratuais. 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. 

23578663, 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. 25214690) 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 tenha utilizado o aludido cartão. E, somado a esses 

fatos, salienta-se que analisando as provas dos autos, como folhas de 

pagamento e até mesmo aquelas acostadas pelo requerido (faturas), 

conclui-se que, de fato, já pagou muito mais do que deveria e que este 

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. 

Pelo que se concluiu da análise dos autos é possível perceber que a nítida 

intenção da consumidora naquele momento era de contratar um 

empréstimo consignado com número de parcelas definidas e, sendo-lhe 

oferecido um cartão de crédito consignado, foi induzida a erro, a pensar 

que se tratava de um cartão de crédito habitual, onde se paga por aquilo 

que é utilizado. 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". 

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 temos a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HÍBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA 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. À consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negócio, 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 à apresentação da planilha com o valor atualizado da dívida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJGO, 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 

Faz-se mister reconhecer, ainda, que a ré é objetivamente responsável 

pelos danos causados a autor. E, no que tange aos danos morais, 

consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor, na espécie, e in re ipsa, dispensando prova de maiores 

reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, o desconto indeterminado 
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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. II – 

Dispositivo Ex positis, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos 

formulados pelo autor 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. 23578663, tornando-a definitiva; b) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO narrado nos autos, devendo ser extinguido o 

desconto indevidos na folha de pagamento do demandante em relação ao 

contrato nº. 52-0020538/15 celebrado com o Banco Daycoval S/A; c) 

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). 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: 1004309-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SENA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004309-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO 

SENA SAMPAIO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Preliminar – Erro Material do Nome da Requerida Acolho a preliminar da 

ré, para que seja retificado o polo passivo da ação, fazendo-se constar a 

correta nomenclatura da parte requerida, qual seja: OI MÓVEL S/A. II – 

Mérito Alega o autor que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida, por uma suposta dívida no valor R$ 167,39 (cento e sessenta e 

sete reais e trinta e nove centavos), referente à um suposto contrato n. º 

0000005099306629299, com data de inclusão em 03/07/2019. Contudo o 

autor jamais teve qualquer relação jurídica com a requerida, 

desconhecendo a origem deste débito, pleiteando tutela de urgência, 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

contestação (Id nº 25606039) o requerido sustenta a legalidade da 

cobrança, pois o autor teria contrato os serviços da ré com número do 

terminal (65) 984337136, contrato nº 0005099306629299, cancelado por 

inadimplência no valor de R$ 167,39 (cento e sessenta e sete reais e trinta 

e nove centavos), motivo que ensejou na inscrição do nome do autor junto 

ao SPC/SERASA, não havendo que se falar em ato ilícito da ré passível de 

dano moral. Por fim, requer em sede de pedido contraposto que o autor 

seja condenado ao pagamento das faturas em débito no valor de R$ 

224,87 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos). In 

casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Vislumbra-se que a requerida, embora sustente a 

legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, devido a suposto débito de faturas de telefonia móvel inadimplidas, 

não trouxe aos autos nenhuma fatura, contrato, aviso ou correspondência 

de cobranças, ou ainda outros documentos hábeis a comprovar a 

legalidade da negativação. E sobre o tema de inscrição indevida em 

cadastro restritivo ao crédito a Turma Recursal Única de Mato Grosso já 

decidiu que o dano moral nestes casos é presumível: EMENTA: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de 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. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 
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DJE 12/07/2019). Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in reipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: EMENTA: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que o autor afirmou que não tem 

relação jurídica com a ré, e a parte requerida não provou o contrário. 

Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em cadastro restritivo 

de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 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 ré 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. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico 

do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, 

indefiro o pleito da ré de condenação da parte autora ao pagamento de 

faturas em aberto, tendo em vista, que a requerida não colacionou aos 

autos as supostas faturas, tampouco outro documento que comprove a 

existência da dívida ou da relação jurídica entre as partes. III – Dispositivo 

Ante o exposto, acolho a preliminar 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 entre as partes em 

relação ao débito no valor de R$ 167,39 (cento e sessenta e sete reais e 

trinta e nove centavos), existente em nome do autor, procedendo a ré a 

exclusão definitiva do CPF do autor dos órgão de proteção 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, 27 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: 1004062-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-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: 1004062-04.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL 

FRANCISCO DE COL REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada com a devida antecedência 

acerca da designação da audiência (ID nº. 24923941), não compareceu 

ao referido ato e, somente na data da solenidade o seu patrono 

apresentou pedido para que fosse representada por procuradora, qual 

seja, a sua esposa, justificando que a sua ausência se deu em razão de 

defeito mecânico em seu veículo, o que o impossibilitou de chegar ao 

fórum (ID nº. 25584324). Observa-se, porém, que o autor não acostou à 

sua justificativa qualquer documento que comprovasse as suas 

alegações, tampouco que o motivo apontado realmente impediu a sua 

presença, manifestando quanto à necessidade de ser representado por 

procuradora no mencionado ato, o que é permitido somente em situações 

excepcionais, segundo previsto no Enunciado 2, do Fonaje, in verbis: 

Enunciado 2 – Excepcionalmente, a parte poderá ser representada por 

procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais 

para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e receber 

intimações. Por outro lado, a parte ré postulou pela extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, consoante se nota do termo de 

audiência (ID nº. 25584324). Compulsando os autos, nota-se que não 

restou comprovada a justificativa do autor, tampouco a exigida situação 

excepcional. Aliás, causa estranheza a este juízo a alegação de que não 

foi possível chegar ao ato judicial designado em razão de defeito mecânico 

em seu automóvel, quando existem várias outras maneiras de se 

transportar que não em veículo próprio, salientando-se, ainda, que se a 

esposa do autor foi para representa-lo, este poderia perfeitamente ter se 

utilizado do mesmo meio de locomoção que ela, não sendo, pois, motivo 

justificável para a sua ausência. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: 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. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não comprovou a 

sua justificativa de ausência na audiência ou obteve êxito em demonstrar 

que só teria o seu veículo como ferramenta disponível para se locomover. 

Da mesma forma, sequer postulou os benefícios da gratuidade da Justiça, 

razão pela condeno-a ao pagamento das custas processuais, com fulcro 

na legislação supracitada. Diante do exposto, REVOGO A LIMINAR e 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001834-56.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: EDUARDO DA 

SILVA FERNANDES EXECUTADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Vistos. Relatório dispensado face ao 

permissivo do Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por LUIS AUGUSTO CUISSI SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCACIA (ID nº. 24219683), alegando omissão na sentença 

proferida no ID nº. 20759304. É o necessário. DECIDO. Cinge-se do 

recurso interposto pela embargante a alegação de que a sentença que 

julgou os embargos à execução fora omissa por não ter analisado as 

matérias preliminares nele arguidas. Entretanto, não merece acolhida a 

alegação da embargante, pois vale observar que a sentença objurgada 

deixou de conhecer os Embargos à Execução apresentados no ID nº. 

20360546, em razão da ausência de condição de procedibilidade, qual 

seja, a garantia do juízo, o que impossibilita a análise das teses nele 

apontadas, não havendo, pois, a omissão arguida. Ademais disso, é 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas estabelecidas 

na legislação supratranscrita, haja visto que, como já explicitado, os 

Embargos à Execução não foram conhecidos, não sendo possível a 

análise da matéria nele constante. A insurgência do embargante se dá 

quanto ao entendimento judicial no julgamento da causa, pleiteando, na 

verdade, o reexame da tese analisada na sentença ante o seu 

inconformismo com o reconhecimento da ilegitimidade da parte a extinção 

da ação, portanto, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 24219683, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após as providências necessárias e 

certificado o trânsito em julgado, venham os autos conclusos para análise 

do pedido acostado ao ID nº. 30355349. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1003131-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTON LIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003131-98.2019.8.11.0007. REQUERENTE: CLAILTON LIRA PERIN 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, SERASA S/A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

CLAILTON LIRA PERIN em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO e SERASA 

EXPERIAN, onde a causa de pedir resulta da alegação de que a parte 

reclamante sofreu danos de ordem moral em virtude de ter seu nome 

indevidamente negativado por ordem da empresa reclamada, aduzindo que 

efetuou empréstimos consignados perante a reclamada e assim os 

descontado eram efetuados diretamente de sua folha de pagamento. 

Assevera que não tomou conhecimento da ausência de margem para 

descontos nos meses que deram causa à negativação, bem como não foi 

informado a respeito do impedimento dos descontos, o que motivou a 

propositura da presente ação. No mérito, as empresas reclamadas 

aduzem que não cometeram qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de 

indenizar a parte autora, uma vez que esta contraiu dívida e não 

providenciou o adimplemento, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos. Pois bem. A ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. 

Isto porque é dever da parte Reclamante providenciar a regularização de 

sua situação financeira perante o órgão pagador a respeito das parcelas 

descontadas de forma consignada em sua folha de pagamento, não 

merecendo amparo o desconhecimento de suas obrigações perante a 

empresa reclamada no que refere-se aos descontos efetuados. Ademais, 

verifico diante da documentação acostada à defesa da primeira reclamada 

que a parte demandante estava plenamente ciente sobre a falta de 

margem de pagamento e a possibilidade de incorrer em inadimplência, 

situação esta que enseja, portanto, a possibilidade de negativação de seu 

nome nos órgãos protetivos de crédito. Assim, verifico que a parte 

reclamada logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, cumprindo 

com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Assim, levando-se em conta 

documentos apresentados a defesa da Reclamada que trata-se de débitos 

em aberto inadimplidos pela parte autora, torna-se perfeitamente legítimo a 

inserção de seu nome nos cadastros protetivos de crédito. Nesse sentido, 

nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: (GRIFO) 

“EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA 

DE MARGEM. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. 

CONSUMIDOR QUE NÃO DILIGENCIOU DE OUTRA FORMA PARA EVITAR A 

MORA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação na 

qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e 

condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos 

morais, em razão de inscrição indevida do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito.2. Em análise à documentação acostada aos autos, 

notadamente os holerites constantes do Id. 37490, é perfeitamente 

verificável que nos meses 03 e 05 de 2015 não houve o desconto do 

empréstimo contratado, no valor 30,46 (trinta reais e quarenta e seis 

centavos). Com efeito, nos meses posteriores ao contrato, o desconto 

efetivado pelo Recorrente, diretamente no contracheque, era no valor de 

R$ 661,53 e nos meses de março e maio de 2015 o desconto aconteceu 

na quantia de R$ 631,07, havendo uma diferença, justamente, da quantia 

de R$ 30,46, que é a parcela do contrato em questão. E, a despeito de não 

ter havido os descontos em sua folha de pagamento nestes meses, o 

Recorrido não diligenciou de qualquer outra forma para quitar seu débito.3. 

Compulsando o contrato carreado junto à peça contestatória (Id. 37464), 

devidamente assinado pelo Recorrido, Cláusula 4.1 e 4.1.1, verifica-se que 

restou pactuado que “(...) Caso a consignação não seja realizada por 

qualquer motivo, inclusive: a) cancelamento do benefício previdenciário 

pelo EMPREGADOR; b) suspensão temporária ou permanente do 

pagamento de parte ou totalidade dos proventos; c) insuficiência de 

valores descontados e repassados pelo empregador; d) falta de desconto 

de valores pelo EMPREGADOR, na data de vencimento de cada prestação; 

e) perda de parte da remuneração que acarrete diminuição da margem 

consignável, fica facultado ao CREDOR (desde que não vedado pelo 

EMPREGADOR ou convênio), prorrogar o prazo de vencimento das 

prestações em aberto, mantendo a quantidade das mesmas. 4.1.1 Para 

pagamento direto ao CREDOR nas hipóteses previstas nessas cláusulas, 

o EMITENTE poderá utilizar carnês, boletos bancários ou débito automático 

na CONTA CORRENTE constante dos cadastros do CREDOR e/ou acima 

indicada, inclusive a conta informada por seu EMPREGADOR. (...)”.4. É 

evidente que o Recorrente optou por manter-se inerte, quando em verdade 

deveria ter tomado outras medidas que estavam ao seu alcance para 

evitar a mora (extrajudicial ou judicial).5. Desobediência ao disposto no art. 

373, I, do CPC.6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 21/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)” No tocante ao dano moral, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 51 de 393



entendo que este também não restou demonstrado; no caso ora em 

análise restou comprovado que a negativação do nome da parte autora 

deu-se em razão de sua própria desídia em não adimplir com o pagamento 

dos débitos em comento. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, a Reclamante 

não comprovou que sofrido qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, 

fato este que afasta a ocorrência de dano moral e leva consequentemente 

a improcedência da ação em todos os seus termos. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial e IMPROCEDENTE os danos 

morais. REVOGO a tutela de urgência concedida á id 22030327. DECLARO 

extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001293-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR VALLINI DE SOUZA (EXEQUENTE)
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JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 1001293-23.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDEMIR 

VALLINI DE SOUZA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002428-70.2019.8.11.0007. REQUERENTE: FERNANDA PEREIRA 

BALDUINO, EDUARDO ARGENTINO PEREIRA BALDUINO REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA., AVIANCA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. A 

reclamada arguiu preliminar, de modo que passo a apreciá-la. I – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal preliminar não merece amparo, pois 

tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores 

de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da 

cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 

14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo portanto responder pelos prejuízos 

causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da 

atividade. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Os 

autores propuseram a presente ação objetivando serem ressarcidos dos 

danos materiais e morais que entendem terem sofrido em razão de falha 

na prestação de serviços da empresa reclamada, em virtude de ter 

adquirido um pacote contendo transporte aéreo e hospedagem para a 

cidade de Maceió/AL, com saída do aeroporto de Várzea Grande/MT em 

05/04/2019 e volta em 11/04/2019. Sustenta que ao chegar ao local, na 

data e horário designados para realizar check-in, foram informados que 

seu voo havia sido cancelado. Assim, tentaram contato por diversas 

vezes nesse tempo com a empresa requerida a fim de questionar o motivo 

de não terem sido informados previamente a respeito do cancelamento, 

sem lograr êxito, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

reclamada sustenta pela inexistência de ato ilícito praticado, apresentando 

uma defesa absolutamente genérica que não corresponde com os fatos 

narrados à inicial, pugnando pela improcedência de todos os pedidos da 

inicial. Pois bem. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo das autoras, aplicando as devidas 

consequências. Definida estas questões precisamos examinar dentre as 

provas do caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, 

do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a 

aquisição de voucher para o dia e hora marcados. Certo também e 

inconteste que não usufruiu do serviço contratado na forma estipulada no 

pacote adquirido no site da reclamada. A reclamada, por sua vez, não 

trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. In casu, restou incontroverso, a 

ocorrência de cancelamento de voo, sem o devido aviso precedente sobre 

o evento, na data e hora marcados contratado pelos autores, e a 

submissão dos mesmos a incerteza de horários, sem receber qualquer 

atendimento ou solução alternativa para o evento amargo experimentado. 

Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a 

mingua de outros documentos que isentem a reclamada, tenho que o 

defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Assim, tenho que, efetivamente, houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado. Com isso, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais aos autores, isso porque a ocorrência da 

falha na prestação dos serviços ocasionou uma série de transtornos e 

incômodos aos viajantes, uma vez que foram surpreendidas durante a 

viagem com a deficiente prestação de serviço e amargando prejuízos 

inesperados. 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, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Assim, 

inquestionável, o dever de indenizar, eis que caracterizado o dano “in re 

ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: 

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – HOSPEDAGEM – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – 
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CANCELAMENTO DE RESERVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – 

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor 

indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade 

reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2018, 

Publicado no DJE 11/12/2018)” Por outro lado, com relação ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, por 

possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbindo, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim se 

expressou Humberto Theodoro Júnior, conforme o qual “o mal causado à 

honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é irreversível. A reparação, 

destarte, assume o feito apenas de sanção à conduta ilícita do causador 

da lesão moral. Atribui-se um valor à reparação, com o duplo objetivo de 

atenuar o sofrimento injusto do lesado e de coibir a reincidência do agente 

na prática de tal ofensa, mas não como eliminação mesma do dano moral.” 

(in, A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, 

IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

vulnerabilidade financeira da parte autora, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos 

morais a cada autor, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de 

não acarretar em enriquecimento sem causa. Com relação aos danos 

materiais, tenho que não merece comporta. Isto porque o autor justifica os 

gastos colacionando faturas de cartão de crédito com uma infinidade de 

outros gastos e sem pormenorizar, tampouco colacionou comprovantes de 

pagamento de despesas conforme alegado à inicial. Ou seja, não logrou 

êxito em comprovar os gastos materiais que teve em virtude de toda 

situação narrada. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais ocasionados a cada autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004693-45.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ISABELLA 

TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito alega a autora que 

adquiriu passagem aérea no trecho de Alta Floresta/MT a São Paulo/SP, 

com partida em 23 de setembro de 2019, com de saída as 14h30, escala 

em Cuiaba, Confins e chegada em Congonhas/SP no mesmo dia as 22h25. 

Sustenta que após inúmeros transtornos com a aeronave, somente 

chegou ao seu destino as 08h do dia 24 de setembro de 2019, ou seja, 

cerca de 09h depois do previsto, razão que pleiteia indenização por dano 

morais. Em contestação (Id nº 27395220) sustenta a requerida que por 

problemas técnicos na aeronave, o voo AD 2597, referente ao trecho de 

Cuiabá a Belo Horizonte (Confins), sofreu atraso de 54 minutos por 

condições climáticas adversas, o que evidentemente impactou em toda 

operação da companhia, e por motivos de segurança a autora foi 

reacomodada para o vôo do dia seguinte, não havendo ilicitude na conduta 

da ré passível de dano moral. Na espécie, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Pelo 

bilhete de passagem que instruiu a inicial comprova que a autora adquiriu 

passagens aéreas da requerida no trecho de Alta Floresta/MT a São 

Paulo/SP, com partida na data de 23/09/2019, sendo que a requerida 

confirmou que houve atraso no vôo da autora com perda de conexão, que 

ensejou na reacomodação da autora em outro vôo onde a mesma chegou 

ao destino final no dia seguinte 24/09/2019. Deste modo, em que pese o 

atraso do voo da autora, não se vislumbra situação excepcional passível 

de dano moral, já que a ré proporcionou que a autora chegasse ao seu 

destino final ainda que com atraso, sendo que não há provas nos autos de 

que evidenciam que o atraso tenha feito a requerente perder compromisso 

inadiável ou importante. E segundo entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1796716/MG, o simples 

cancelamento ou atraso do vôo sem prova efetiva do dano causado ao 

consumidor, não gera dano moral in re ipsa, vejamos: EMENTA: DIREITO 

DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO 

DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de 

compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de 

serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação 

ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 

17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a 

companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos 

morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento 

de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento 

de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral 

possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual 

desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso 

porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se 

possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, 

por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão 

extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o 

caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a 

consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, 

pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação 

acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real 

duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para 

melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo 

informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de 

amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido 

suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for 

considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou 

por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na 

hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido 

o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há 

como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido 

e não provido, com majoração de honorários. (STJ. REsp 1796716/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, 

DJe 29/08/2019). Desta forma, não restou configurada qualquer conduta 

nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

processual, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, conforme 
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julgado abaixo: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito 

perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se 

impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (grifo). Não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral que autorizem o pleito 

indenizatório. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1004785-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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: 1004785-23.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON DE 

SOUZA GRECO REQUERIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Preliminar a) Decretação de Segredo de Justiça 

Sustenta a requerida a necessidade de decretação de segredo de justiça 

nos presentes autos, por ser instituição financeira, correndo o risco de ter 

informações financeiras sigilosas expostas. Compulsando os autos, em 

especial os documentos que instruíram a contestação da requerida, vê-se 

que a mesma não juntou aos autos nenhum documento confidencial ou 

com dados sigilosos, ou ainda que provasse suas alegações, motivo que 

rejeito a preliminar. II – Mérito Alega o autor que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, por uma dívida em seu nome, oriunda do 

contrato de nº 0001500125, no valor de R$ 1.650,00 reais, com 

vencimento na data de 01/08/2019, realizado com a requerida, contudo, 

argumenta o autor que não possui qualquer contrato com a ré, 

desconhecendo totalmente a origem dessa transação, já que não possui 

nenhuma relação jurídica a mesma. Por fim, relata o autor que possui outra 

ação em andamento em face de Banco Bradesco, onde também 

discute-se a ilegalidade da negativação de seu nome no SPC. Requerendo 

nestes autos, a tutela de urgência, declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida mediante 

decisão de Id nº 25898406. Em contestação (Id nº 27579304) o requerido 

sustenta que não praticou ato ilícito algum, pois cumpriu a determinação 

judicial e procedeu a imediata exclusão do nome do autos junto aos órgãos 

restritivos do crédito, sendo que o autor não provou qualquer abalo 

emocional ou financeiro passível de dano moral ou material, impondo-se a 

improcedência da ação. In casu, estamos diante de uma relação de 

consumo, onde a responsabilidade do fornecedor de serviços por 

eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, 

ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o 

artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Das provas anexadas aos 

autos, observo que de fato, o autor ajuizou outra ação em face de Banco 

Bradesco (autos nº 1004500-30.2019) debatendo a outra restrição 

existente em seu nome. Denota-se que o nome do autor fora inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA pela requerida (Id nº 

25745829), contudo, a ré não trouxe aos autos nenhum boleto, contrato, 

ou outros documentos hábeis a comprovar a legalidade da negativação. 

Assim, deve ser observado, no caso, o enunciado da Súmula 479 do STJ: 

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias.”. Outrossim, ainda que se 

argumente a existência de fraude perpetrada por terceiro, não há que e 

falar em excludente de ilicitude ou de responsabilização da requerida, pois 

deve o réu responder pelo risco do negócio que desenvolve, não podendo 

repassá-lo ao consumidor. O nexo de causalidade também não foi 

rompido, remanescendo o dever de reparar. Afinal, o dano resultou na 

compensação da inscrição do CPF do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, de maneira indevida, ante a inexistência de débito, 

causando-lhe conseqüentemente aflição e constrangimento. Neste 

aspecto, a instituição bancária requerida não conseguiu demonstrar a 

ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC. E 

como dito, o dano moral neste casos é in re ipsa nos termos da súmula 

479 do STJ e independe da comprovação de culpa. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem 

mantendo o entendimento de que a responsabilidade da empresa 

prestadora de serviços, é objetiva diante do risco do negócio que 

desenvolve, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CHEQUE NOMINAL DESCONTADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - VALOR DA 

REPARAÇÃO ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA RECURSO NÃO 

PROVIDO. “Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da 

parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, 

do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou 

em parte, reaver a que pagou.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 

7.357/85). "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno." (REsp 1093440/PR). O montante indenizatório fixado 

de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal 

não comporta alteração. (TJMT. N.U 0001527-67.2015.8.11.0005, RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). EMENTA: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de 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. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 

DJE 12/07/2019). Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, 

evidenciando-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 ré reclamando 

sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo 
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consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por derradeiro, 

INDEFIRO, o pleito de repetição do indébito pretendido pela parte autora, 

eis que na interpretação do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, e não da quantia em que foi cobrado. III– Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar, JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para: a) DECLARAR, a 

inexistência dos débitos suscitados referente ao contrato de nº 

0001500125, no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinqüenta 

reais), com vencimento na data de 01/08/2019, o qual consta como 

credora a requerida Neon Pagamentos S/A, procedendo à requerida a 

exclusão definitiva do nome do autor juntos aos órgãos restritivos de 

crédito. b) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidos ao autor, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. 

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 

F. 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, 27 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: 1004500-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004500-30.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON DE 

SOUZA GRECO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito Alega o autor que teve seu nome negativada 

indevidamente pela requerida, originada por uma abertura de conta em 

nome do autor na agência de Porto Nacional/TO, tendo um débito de R$ 

5.950,52 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 

centavos) pelo suposto contrato de nº 012450641000000, conforme 

consulta realizada junto ao CDL Alta Floresta/MT. Todavia, argumenta o 

autor que não possui qualquer contrato com a ré, desconhecendo 

totalmente a origem dessa transação, já que não possui nenhuma relação 

jurídica com o banco, pleiteando tutela de urgência, declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi deferida mediante decisão de Id nº 26613442. Em contestação 

(Id nº 25606039) o requerido sustenta não praticou ato ilícito algum por 

sendo que o autor não provou qualquer abalo emocional ou financeiro 

passível de dano moral ou material, impondo-se a improcedência da ação. 

In casu, estamos diante de uma relação de consumo, onde a 

responsabilidade do fornecedor de serviços por eventual dano, seja moral 

ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. Das provas anexadas aos autos verifico que o nome 

do autor fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA (Id 

nº 25030722), contudo, a requerida não trouxe aos autos nenhum boleto, 

contrato, ou outros documentos hábeis a comprovar a legalidade da 

negativação. Assim, deve ser observado, no caso, o enunciado da 

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. Outrossim, 

ainda que se argumente a existência de fraude perpetrada por terceiro, 

não há que e falar em excludente de ilicitude ou de responsabilização da 

requerida, pois deve o réu responder pelo risco do negócio que 

desenvolve, não podendo repassá-lo ao consumidor. O nexo de 

causalidade também não foi rompido, remanescendo o dever de reparar. 

Afinal, o dano resultou na compensação da inscrição do CPF do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, ante a 

inexistência de débito, causando-lhe conseqüentemente aflição e 

constrangimento. Neste aspecto, a instituição bancária requerida não 

conseguiu demonstrar a ocorrência das excludentes de responsabilidade 

do art. 14, §3º do CDC. E como dito, o dano moral neste casos é in re ipsa 

nos termos da súmula 479 do STJ e independe da comprovação de culpa. 

Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vem mantendo o entendimento de que a responsabilidade da empresa 

prestadora de serviços, é objetiva diante do risco do negócio que 

desenvolve, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CHEQUE NOMINAL DESCONTADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - VALOR DA 

REPARAÇÃO ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA RECURSO NÃO 

PROVIDO. “Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da 

parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, 

do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou 

em parte, reaver a que pagou.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 

7.357/85). "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno." (REsp 1093440/PR). O montante indenizatório fixado 

de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal 

não comporta alteração. (TJMT. N.U 0001527-67.2015.8.11.0005, RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). EMENTA: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de 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. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 

DJE 12/07/2019) Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, 

evidenciando-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 ré reclamando 

sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo 

consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 
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quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por derradeiro, 

INDEFIRO, o pleito de repetição do indébito pretendido pela parte autora, 

eis que na interpretação do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, e não da quantia em que foi cobrado. III– Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO 

PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente CPC para: a) DECLARAR, a inexistência dos débitos suscitados 

referente ao contrato de n° 012450641000000, no valor de R$ 5.950,52 

(cinco mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), o 

qual consta como credora a requerida Banco Bradesco S.A, procedendo 

à requerida a exclusão definitiva do nome do autor juntos aos órgãos 

restritivos de crédito. b) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidos ao autor, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. 

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 

F. 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, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005085-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CLEVERSON 

BALBINO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar b) Justiça Gratuita Conforme 

menciona o art. 54 da Lei nº 9.099/95, que rege o procedimento 

sumaríssimo, é dispensável o pagamento de taxas ou custas processuais 

em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis. Além disso a 

parte requerida não trouxe provas da condição financeira do autor. 

Portanto, rejeito a preliminar. II – Mérito Alega o autor que fora negativado 

indevidamente pela requerida por um suposto débito incluso no 

SPC/SERASA oriundo do contrato nº 4282671378299000, no valor de R$ 

496,68 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) 

tendo como data da 06/04/2015, e no SCPC a dívida no valor de R$ 733,03 

(setecentos e trinta e três reais e três centavos), com inclusão no dia 

02/04/2015. Pleiteando tutela de urgência, declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida 

mediante decisão de Id nº 26606097. Em contestação (Id nº 28608461) o 

requerido sustenta não praticou ato ilícito algum por ausência de provas 

do autor, bem como, há possibilidade de ter havido fraude contratual, onde 

a requerida também foi vítima, motivo que a ré não pode ser responsabiliza 

por fato de terceiro, não havendo que se falar em indenização por danos 

morais. In casu, estamos diante de uma relação de consumo, onde a 

responsabilidade do fornecedor de serviços por eventual dano, seja moral 

ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. Das provas anexadas aos autos, verifico que de fato 

o nome do autor fora inscrito no rol de proteção ao crédito SPC/SERASA 

(Id nº 26564143) pela requerida por uma dívida originada do contrato nº 

4282671378299000, no valor R$ 496,68 (quatrocentos e noventa e seis 

reais e sessenta e oito centavos), datada em 06/04/2015. No entanto, 

observo que a outra restrição existente em nome do autor de Id nº 

26564150, no valor de R$ 733,03 reais, inclusa em 02/04/2015, tem como 

credor Banco IBI e Banco Multiplo, ou seja, a requerida não tem relação 

com este débito, razão que deixou de analisar a legalidade deste pedido. 

Por sua vez, a requerida não trouxe aos autos nenhum boleto, contrato, 

ou outros documentos hábeis a comprovar que o autor estava em débito 

ou da legalidade da negativação quanto ao débito de 496,68 (quatrocentos 

e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), em nome do autor. 

Outrossim, ainda que se argumente a existência de fraude perpetrada por 

terceiro, não há que e falar em excludente de ilicitude ou de 

responsabilização da requerida, pois deve o réu responder pelo risco do 

negócio que desenvolve, não podendo repassá-lo ao consumidor. Assim, 

deve ser observado, no caso, o enunciado da Súmula 479 do STJ: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.”. Em consulta realizada por este Juízo 

junto ao órgão do SPC/SERASA, constatei a ausência de restrições em 

nome do autor, o que afasta a aplicação da Súmula nº 385/STJ e 

possibilita a análise do dano moral. O nexo de causalidade também não foi 

rompido, remanescendo o dever de reparar. Afinal, o dano resultou na 

compensação da inscrição do CPF do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, de maneira indevida, ante a inexistência de débito, 

causando-lhe conseqüentemente aflição e constrangimento. Neste 

aspecto, a instituição bancária requerida não conseguiu demonstrar a 

ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC. E 

como dito, o dano moral neste casos é in re ipsa nos termos da súmula 

479 do STJ e independe da comprovação de culpa. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem 

mantendo o entendimento de que a responsabilidade da empresa 

prestadora de serviços, é objetiva diante do risco do negócio que 

desenvolve, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CHEQUE NOMINAL DESCONTADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - VALOR DA 

REPARAÇÃO ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA RECURSO NÃO 

PROVIDO. “Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da 

parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, 

do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou 

em parte, reaver a que pagou.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 

7.357/85). "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno." (REsp 1093440/PR). O montante indenizatório fixado 

de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal 

não comporta alteração. (TJMT. N.U 0001527-67.2015.8.11.0005, RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). EMENTA: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 
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(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de 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. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 

DJE 12/07/2019) Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, 

evidenciando-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 ré 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. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III– Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar, JULGO PROCEDENTE, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para: a) DECLARAR, a 

inexistência dos débitos suscitados referente ao contrato nº 

4282671378299000, no valor R$ 496,68 (quatrocentos e noventa e seis 

reais e sessenta e oito centavos), procedendo a requerida a exclusão 

definitiva do nome do autor juntos aos órgãos restritivos de crédito. b) 

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, devidos ao autor, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. 

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 

F. 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, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005295-36.2019.8.11.0007 INTERESSADO: MARIA DA 

CONCEICAO JORGE DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito No mérito afirma a autora 

que foi negativada indevidamente pela ré, oriundo do suposto contrato de 

nº 0005093508815778, no valor de R$ 586,24 (quinhentos e oitenta e seis 

reais e vinte e quatro centavos), contudo, nunca solicitou ou teve serviços 

de telefonia da requerida. Alega que procurou uma filiar da requerida 

neste município de Alta Floresta, e descobriu que existia em seu nome 05 

faturas em aberto, tendo como seu endereço Rua Major João Vieira, nº 

448, Construmat, na cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78.115-320, no 

entanto, a autora nunca residiu naquele cidade, desconhecendo 

totalmente a origem deste débito. Requerendo nestes autos, a tutela de 

urgência, declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão de Id nº 

27074423. Em contestação (Id nº 25838578) a requerida sustentou que 

não praticou ato ilícito, agindo no exercício regular de direito, posto que a 

autora contratou regularmente os serviços da ré e habilitou a linha 

telefônica móvel de nº 65 910031999, sob o contrato nº 

0005093508815778, sendo que em razão do inadimplemento houve a 

regular inscrição nos órgãos restritivos de crédito. Pleiteando a 

improcedência dos danos morais e pedido contraposto de condenação da 

autora à litigância de má-fé. Precipuamente, 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. Analisando os documentos que 

instruíram a inicial, é notório que o nome do autor fora inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito SPC/SERASA pela requerida (Id nº 27052118), 

comprovando que possui seu endereço na cidade de Alta Floresta/MT (Id 

nº 27052092). De outro norte, embora a requerida sustente a legalidade da 

cobrança e da negativação do CPF da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, não trouxe aos autos provas suficientes a comprovar 

a origem do débito ou a real utilização dos serviços pela autora, pois não 

juntou contrato, documentos pessoais, comprovante de endereço dentre 

outros, limitando-se a juntar telas sistêmicas de computador no bojo da 

contestação. Neste sentido, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante entendimento atual sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não 

é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O 

valor arbitrado a título de 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. (TJMT. 

N.U 0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS 

UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO 

COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. N.U 

1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020). Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de 

seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do NCPC, já que a 

autora afirmou não possui nenhuma relação jurídica com a requerida, e a 

ré não trouxe contraprova. Portanto, o nome da autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não se utilizou dos serviços prestados pela ré. O 

nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na 

ligação entre a má prestação de serviço, e a negativação indevida de 

pessoa errada, reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pela requerente. Desse modo, configurada a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pela consumidora em decorrência da 
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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). INDEFIRO, o pleito de repetição do indébito 

pretendido pela parte autora, eis que na interpretação do art. 42, 

parágrafo único do CDC, o consumidor tem direito à repetição do indébito, 

por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e não da quantia em 

que foi cobrado. Por fim, INDEFIRO o pleito da ré de condenação da parte 

autora ao pagamento do débito em aberto, porquanto não restou provado 

a existência de relação jurídica entre as partes, assim como, INDEFIRO o 

pedido de litigância de má-fé, eis que não restou evidenciado qualquer das 

condutas ensejadoras previstas no art. 80 do CPC. II – Dispositivo Ante o 

exposto, 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, referente ao suposto 

contrato de n° 0005093508815778, no valor de R$ 586,24 (quinhentos e 

oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), procedendo-se a requerida 

a EXCLUSÃO definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito; b) CONDENAR a ré a pagar a autora 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, 27 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004800-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PELEGRINI DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004800-89.2019.8.11.0007 PAULO SERGIO PELEGRINI DA 

CRUZ 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia 

médica designada para o dia 25/04/2020, às 09:30 horas na Clinica EPX, 

com o médico perito Diego Marcelo Muller. 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: 1000042-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000042-33.2020.8.11.0007 ANTONIO MARCOS MORAES DE 

OLIVEIRA INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o dia 25/04/2020, às 10:00 horas na Clinica EPX, com o médico perito 

Diego Marcelo Muller. 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: 1000066-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000066-61.2020.8.11.0007 ELMA MOREIRA DA SILVA Banco 

Safra S-A 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 requerido acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 27/05/2020, às 13:40 horas no 

CEJUSC. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000066-61.2020.8.11.0007 ELMA MOREIRA DA SILVA Banco 

Safra S-A 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 querendo, 

impugnar à contestação ID 30644644, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

27/05/2020, às 13:40 horas no CEJUSC. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 27 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico ter redesignado a audiência de conciliação para o dia 27/05/2020, 

às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-74.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA (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))

 

Certifico que em razão das Portarias 247 e 249 Covid-19, redesignei a 

audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA SOUZA LOPES DA COSTA (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))

 

Certifico que redesignei a audiência de conciliação para o dia 03/06/2020 

às 12:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-82.2020.8.11.0007

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico ter redesignado a audiência de conciliação para o dia 27/05/2020, 

às 14h:00min.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002092-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BONFIM DO NASCIMENTO FAGUNDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002092-66.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VERA LUCIA 

BONFIM DO NASCIMENTO FAGUNDES Vistos. INTIME-SE o APELADO para 

apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como 

preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 

1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004033-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (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:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1004033-51.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO BMG S.A 

Vistos. Diante da certidão de id30656657, proceda-se a intimação da parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, atender as determinações contidas na 

decisão de id28367772, sob pena de extinção do feito. Alta Floresta/MT, 

25 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000119-13.2018.8.11.0007 ALCEU AUGUSTO DE PEDRI JOAO 

FERREIRA DA SILVA 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 29805099, bem 

como para indicar o atual endereço do requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005306-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE SOUZA RAMOS CARNEIRO (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:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005306-65.2019.8.11.0007 ERONDINA DE SOUZA RAMOS 

CARNEIRO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o dia 25/04/2020, às 10:30 horas na Clinica EPX, com o médico perito 

Diego Marcelo Muller. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 27 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004305-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004305-45.2019.8.11.0007 VALDINEI SABINO DA SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 25/04/2020, 

às 10:10 horas na Clinica EPX, com o médico perito Diego Marcelo Muller, 

bem como para que providencie a notificação da parte autora para 

comparecer na data e local da perícia munido(a) de documentos pessoais, 

nomes de medicamentos que faz uso e exames médicos que possua 

capazes de embasar ou colaborar na determinação da alegada condição 

de saúde. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003777-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003777-11.2019.8.11.0007 LINDOMAR DOS SANTOS COSTA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador 

da parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 

25/04/2020, às 10:40 horas na Clinica EPX, com o médico perito Diego 

Marcelo Muller, bem como para que providencie a notificação da parte 

autora para comparecer na data e local da perícia munido(a) de 

documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso e exames 

médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na determinação 

da alegada condição de saúde. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 27 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009366-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

A. E. W. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL OAB - MT25137/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. W. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1009366-42.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. E. W. D. S., ANDERSON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: YOLE WALTRICH DA SILVA Vistos. Por razão de foro íntimo, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 145, I, Código de Processo Civil, 

declaro minha SUSPEIÇÃO para atuar neste feito e determino a REMESSA 

dos autos ao Juiz de Direito substituto legal. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 24 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005303-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. S. S. (AUTOR(A))

S. B. D. S. (AUTOR(A))

S. H. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. B. (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005303-13.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JESSICA ELAINE DE SIQUEIRA SCHOLZ, S. H. D. S., SINDALVA BARBOSA 

DA SILVA ESPÓLIO: JEAN DA SILVA BARBOSA Vistos. ACOLHO o pleito 

Ministerial e, DETERMINO que a Parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende o polo da presente ação, fazendo-se incluir o Genitor do de 

cujus, o Senhor NILSON DE AZEVEDO BARBOSA em um dos polos da 

demanda. De mais a mais, deverá a Parte Requerente, no mesmo prazo. 

apresentar cópia legível da certidão de casamento da autora Jéssica 

Elaine Siqueira Schoolz e informar se possuem interesse em realizar 

exame de DNA. Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para o 

saneamento do feito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001462-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDA DE SOUSA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001462-73.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: NIVALDA DE SOUSA 

MATOS Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º 

da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001469-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001469-65.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SILVANA MACIEL DA 

SILVA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º 

da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001472-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MARIA VENANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001472-20.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CLEUSA MARIA VENANCIO 

Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001475-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILANI MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001475-72.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VILANI MARQUES DOS REIS 

Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001532-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001532-90.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: FRANCISCO DIAS Vistos. 

Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001534-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LAURIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001534-60.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: FRANCISCO LAURIANO 

Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas 

processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial 

de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o 

valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a Parte Executada não 

possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou deles 

se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de embargos, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e §§ 1º e 2º do 

CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual celebração de 

acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de valores a serem 

pagos a título de honorários advocatícios, não poderá este Juízo fixá-los 

na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001485-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001485-19.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOAO COSTA SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. Ademais, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

físicas) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 

Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela 

antecipada, a realização de perícia médica. In casu, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial o Dr. 

Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital e Maternidade Santa Rita de Alta Floresta/MT, 

nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora 

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

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

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

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

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

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

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será 

em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

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

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005092-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VALDUGA (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)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005092-74.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

VALDECIR VALDUGA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Diante da certidão de ID. 29753170, NOMEIO, em 

substituição, a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, que 

poderá ser encontrada no Hospital Regional de Alta Floresta, para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 468 da Lei 13.105/15 (CPC). Cumpra-se a decisão de ID. 

26580190. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005328-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005328-26.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

GIVANILDO CAETANO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Diante da certidão de ID. 29549809, 

NOMEIO, em substituição, a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, que poderá ser encontrada no Hospital Regional de Alta Floresta, 
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para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468 da Lei 13.105/15 (CPC). Cumpra-se 

a decisão de ID. 27124426. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001536-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSO GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001536-30.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOELSO GONCALVES 

VIEIRA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos do art. 8.º 

da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, 

custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005091-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES PEGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE LETICIA DA SILVA MOMENTE OAB - MT26223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005091-89.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA JOSE SOARES PEGO MARTINS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de ID23358856, NOMEIO, em 

substituição, o Dr. Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, devendo o perito 

nomeado ser devidamente intimado de acordo com a decisão de 

ID26580167. Cumpra-se a decisão exarada no que tange à perícia médica, 

encaminhando os quesitos ao perito, bem como os quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. Antônio Fabio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000854-17.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ELOI LUIZ DE ALMEIDA EXECUTADO: CARLOS ROBERTO DO CARMO 

Vistos. Diante da certidão de id30659514, proceda-se a intimação pessoal 

da parte autora para, em 30 (trinta) dias, manifestar requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Alta Floresta/MT, 25 de março 

de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003023-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ VIANA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ADEILDO ANTONIO SOPELETTO (TESTEMUNHA)

AGNALDO ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTONIO DA CONCEICAO (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE SZANCOLVSKI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003023-06.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARCIA MARTINS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A requerida, Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, devidamente qualificado nos autos, 

interpôs embargos de declaração em face da sentença de ID20692738, 

alegando que houve sucumbência recíproca, visto a sentença 

parcialmente procedente (ID24292340). Intimada, a parte embargada 

permaneceu silente, conforme certidão de ID30700259. É o breve relatório. 

DECIDO. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. No mérito, 

verifico que não houve a alegada contradição na decisão embargada, 

visto que a sentença foi proferida da seguinte maneira: “Por essas 

razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para: A) CONDENAR 

o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 20.333,31 

(vinte mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente, sobre o 

qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); B) 

CONDENAR o réu ao pagamento a requerente a título de danos morais, o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em parcela única, com 

juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); 

C) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por 

lucro cessante, pelos motivos acima expostos”, sendo então a parte 

requerida condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 

Assim, esclareço que, a autora sucumbiu em parte mínima, de acordo com 

o parágrafo único do artigo 86, do CPC, ou seja, se um litigante sucumbir 

em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários, vajamos: PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. - Havendo o autor decaído em 

parte mínima do pedido, não há que se falar em sucumbência recíproca, 

devendo o réu arcar, por inteiro, com o pagamento dos honorários 

advocatícios, que devem ser fixados nos termos do art. 20, parágrafo 3º, 

do CPC. Precedentes. - Apelação provida. (TRF-5 - AC: 450988 CE 

0008706-96.2007.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Lazaro 

Guimarães, Data de Julgamento: 27/11/2008, Quarta Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 245 - Nº: 

11 - Ano: 2009) Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no 
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artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004661-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANELITA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004661-74.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ANELITA 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. O Município de Alta Floresta/MT, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da 

decisão que suspendeu o feito em relação as demais CDA´s e extinguiu a 

CDA nº997/2018. Pois bem. Primeiramente, conheço os Embargos de 

Declaração, eis que adequados e tempestivos, no mérito, verifico a 

alegada contradição, visto que a exequente requereu a extinção parcial do 

feito em relação somente a inscrição nº433416/2015 da CDA 997/2018, e 

a decisão proferida extinguiu o feito em relação a CDA 997/2018. Assim, 

em sede a sentença, restou configurada a existência de contradição no 

que diz respeito à parte da decisão que extingue o feito, posto que este 

deveria ter sido julgado apenas com relação à inscrição do débito pago 

pela Executada, e não em relação à toda CDA, posto ser a única 

executada no presente feito. Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios para reformar a decisão recorrida, a 

fim de declarar extinta a inscrição nº433416/2015 da CDA 997/201. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330061 Nr: 2905-85.2020.811.0004

 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: Biz Gás Revenda de Gás Ltda, DEMILSON GONÇALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Integradora Brasileira de Energia Sustentável - 

ME, Telieder Pires Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:

25. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de:

? colacionar ao feito os protocolos de atendimentos telefônico e 

presencial, assim como a resistência oferecida pela ré para rescindir a 

relação contratual, conforme narrativas propostas na peça de ingresso, 

com fundamento no art.17 e art.320, ambos do CPC;

? atribuir o valor à causa de acordo com a regra do art.292, VI e art.319, 

V, ambos do CPC;

 ? apresentar documentos hábeis e úteis a comprovar a hipossuficiência 

financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido, conforme 

determina o art.99, §2º, do CPC.

? juntar cópia legível do documento aportado às fls.38 para a aferição dos 

seus elementos essenciais, com fundamento no art.320, do CPC.

? qualificar e incluir o Banco Aymoré no polo passivo da ação, consoante 

dispõe o art.113, III, do CPC.

26. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323923 Nr: 14974-86.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a parte autora emendou a petição inicial e juntou aos 

autos a cópia do instrumento contratual às fls.115/131.

2. Diante disso, RECEBO o feito para processamento, na forma do art.319 

e 320, do CPC.

3. 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.

 4. 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.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330066 Nr: 2908-40.2020.811.0004

 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: Aislan Vieira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclécio Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao 

feito cópia das três últimas declarações de imposto de renda ou outro 

documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Gratuidade da Justiça ou recolha as custas e 

taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição 

do feito, nos termos do art.290, do CPC/2015.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330087 Nr: 2919-69.2020.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cidercina Mendes de Moraes, Lielma 

Alves de Moraes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nataly Gimenez Barbosa - 

OAB:26244/O, RÓGERIO HARA - OAB:23.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de imissão na posse movida por ADILTON PEREIRA 

DA SILVA em face do ESPÓLIO DE CIDERCINA MENDES DE MORAES E 

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. Em 

suma, a autora alega que no ano de 2016 arrematou em leilão extrajudicial 

o imóvel objeto da matrícula n.23247, todavia, a antiga proprietária e sua 

filha, ora demandadas, se recusam a sair do local, muito embora tenha o 

autor empreendido diversas tentativas de acordo para a resolução do 

impasse.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Ao analisar os autos e as arguições autorais, observa-se que a parte 

requerida move perante a Subseção Judiciária desta Cidade a ação de 

n.1031-17.2015.4.01.3605 em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 

OUTROS, conforme averbação AV-11 lançada às margens do registro 

imobiliário n.23247 em 11/10/2016, fl.21.

4. Diante disso, faz-se mister a apresentação de certidão de inteiro teor do 

processo de n.1031-17.2015.4.01.3605, porquanto que o feito possui por 

objeto o mesmo imóvel da relação jurídico-processual sub judice, sendo 
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indispensável a apresentação do documento, nos termos do art.320, do 

CPC.

DISPOSITIVO:

5. Diante o exposto, INTIME-SE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, apresentando a certidão de inteiro teor do 

processo de n.1031-17.2015.4.01.3605, da Subseção Judiciária local, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art.321, 

parágrafo único, do CPC.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327761 Nr: 1709-80.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VALTERVON 

DOS SANTOS.

2. Antes mesmo da citação da Requerida a parte Autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 22).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC.

5. Eventuais CUSTAS pelo Autor.

 6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185197 Nr: 6443-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romir Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO pedido retro.

2. EXPEÇA-SE a competente Certidão de Dívida para fins de protesto em 

favor do Exequente, INTIMANDO-O para retirada em Juízo e providências 

cabíveis.

3. Ainda, DETERMINO que se proceda com a inclusão do nome do 

Executado no cadastro de inadimplente via Sistema SERASAJUD, com 

fundamento no art.782, §3º, do CPC.

4. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte Autora para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234230 Nr: 12191-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Diante da ausência de interesse do Exequente nos veículos restritos às 

fls. 149, proceda com a baixa na restrição judicial oriunda da presente 

ação.

2. DETERMINO que se proceda com a inclusão do nome do Executado no 

cadastro de inadimplente via Sistema SERASAJUD, com fundamento no 

art.782, §3º, do CPC.

3. Ademais, DEFIRO o pedido de fls. 157 e DETERMINO a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a 

prescrição (art. 921, III, §1º, CPC/2015).

4. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do Exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, § 4º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 314335 Nr: 10213-12.2019.811.0004

 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: Luiz Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 23/06/2020, à17:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322545 Nr: 14309-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamiscléia Caetano Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. de Oliveira Me, Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/20 às 12:30 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324067 Nr: 15024-15.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima de Miranda Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bando do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 
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redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/202 às 14:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176760 Nr: 10824-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

José Coelho de Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova oral consistente na OITIVA DE 

TESTEMUNHAS da parte Autora, fls.111v.

 2. DEIXO de designar, por ora, a audiência de instrução, em razão das 

restrições de convívio ocorridas em todo o País decorrentes da pandemia 

de COVID-19 (coronavirus), que deram origem à Portaria Conjunta nº. 249, 

de 18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20.03.2020 a 

20.04.2020.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 299567 Nr: 2075-56.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Lima de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de 

Almeida, Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - OAB:22.434, 

Marcos José da Silva - OAB:21255-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252

 12.Assim sendo, REJEITO a preliminar de litispendência arguida pelos 

Demandando. ILEGITIMIDADE ATIVA13.A preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida pela parte Requerida se confunde com o mérito da demanda, pois, 

em última análise, tem por objeto aferir a posse da Requerente e a 

consequente procedência da ação de reintegração de posse, o que será 

devidamente perquirido por ocasião da sentença, razão pela qual AFASTO 

a preliminar.14.Não havendo vícios processuais e nem preliminar a ser 

analisada, DOU O FEITO POR SANEADO, fixando como ponto controverso 

a real localização da fazenda FFA e a posse da parte Autora.15. 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem produzidas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310113 Nr: 7994-26.2019.811.0004

 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: F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, Francisco 

Marcio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herica Christina Martins Cardoso, Mauricio 

Costa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO, fixando como ponto controverso a responsabilidade dos 

Requeridos nos danos causados a parte Autora.

2. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329577 Nr: 2676-28.2020.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, 

Zélia Maria dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Júnior Oliveira Silva 

- OAB:MT/25845/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DEFIRO a supressão da assinatura do sócio 

minoritário espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior representado por 

Zélia Maria dos Santos Souza, na 37 ª alteração do contrato social, para 

alteração do endereço de filial do estado de Tocantins e criação de filial no 

estado do Maranhão, visando a preservação da empresa e a função 

social da pessoa jurídica. 22.CITE-SE a parte Requerida, no endereço 

declinado na inicia paraquerendo, contestar a presente ação no prazo 

legal. 23.DEIXO de designar, por ora, a audiência de conciliação prevista 

no art. 334, CPC/2015, em razão das restrições de convívio ocorridas em 

todo o País decorrentes da pandemia de COVID-19 (coronavirus), que 

deram origem à Portaria Conjunta nº. 249, de 18.03.2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que decretou o fechamento das portas do Palácio 

da Justiça e de todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, no período de 20.03.2020 a 20.04.2020. 24.Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330622 Nr: 3168-20.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Assis Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diferente Distribuidora de Veículos Ltda, 

General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 300, §3º, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO aos Requeridos GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA e DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA que entreguem 

ao Requerente JOSÉ DE ASSIS BEZERRA o veículo 0 km, modelo Trail 

Blazer Premier 2.8L DIESEL 2020/2020, conforme acordado entre as 

partes na autorização de faturamento de fl. 19/20, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a fim de que possa ser utilizado pela Requerente e sua família 

sem sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um 

veículo com tais especificidades, ou proceda com a devolução do dinheiro 

já pago, conforme comprovantes acostados à fl.18, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, 

CPC/2015). 18.CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado na inicia 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal. 19.DEIXO de 

designar, por ora, a audiência de conciliação prevista no art. 334, 

CPC/2015, em razão das restrições de convívio ocorridas em todo o País 

decorrentes da pandemia de COVID-19 (coronavirus), que deram origem à 

Portaria Conjunta nº. 249, de 18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e de 
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todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020. 20.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 326859 Nr: 1169-32.2020.811.0004

 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: Eliomar de Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773-O, Patricia Costa de Menezes - OAB:MT 25.321/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as custas 

processuais e despesas de ingresso, na forma determinada no item 2 de 

fl.23, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art.290, do 

CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329776 Nr: 2778-50.2020.811.0004

 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: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bárbara Ferreira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e Silva 

Staciarini - OAB:OAB/GO 23.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual movida por ADMINISTRABEM 

PARTICIPAÇOES LTDA em face BÁRBARA FERREIRA DE MORAES, todos 

qualificados nos autos. Em suma, a autora alega que em 28/06/2018 firmou 

um contrato particular de compromisso de compra e venda de um terreno 

locado sob o n.07, quadra W49, no bairro denominado Residencial 

Tamburi, nesta cidade, e que a requerida está inadimplemente com os 

termos avençados, porquanto que quitou apenas 01 parcela das 144 

prestações primariamente acordadas, assim como pagou tão somente 02 

prestações das 138 parcelas renegociadas.

2. Documentos às fls.15/55.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Analisando os autos, vislumbra-se que a petição inicial e os 

documentos que instruem o processo preenchem os requisitos legais 

previstos no art.319 e art.320, do CPC, pois viabilizam o recebimento do 

feito e a consequente determinação de citação da parte contrária.

5. Dessa forma, CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME -A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 16/06/2020, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu advogado.

6. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 7. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330088 Nr: 2920-54.2020.811.0004

 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: DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nataly Gimenez Barbosa - 

OAB:26244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais movida por DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS em 

face de ENERGISA MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. Em 

suma, a autora relata que foi surpreendida pelo Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n.0511026090 enviado pela ré em 27/03/2019, cujo objeto 

consiste na cobrança de R$22.225,30 a título de suposto desvio de 

energia elétrica.

2. Documentos às fls.21/30.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ao analisar os autos, constata-se que a inicial, na forma proposta, não 

preenche os requisitos necessários para o recebimento e processamento 

do feito.

5. Isso porque a requerente atribuiu à causa o valor de R$50.000,00, ou 

seja, a quantia indicada está em descompasso ao regramento estampado 

no art.292, VI, do CPC, tendo em vista que pleiteia a declaração de 

inexistência do débito de R$22.225,30 referente ao TOI n.0511026090, 

bem como a condenação da ré no pagamento de danos morais no importe 

de R$50.000,00.

6. Além disso, observa-se que a autora alega a insuficiência financeira 

para recolher as custas e despesas processuais, no entanto, não 

colaciona ao feito qualquer documento hábil e útil a comprovar a 

necessidade do benefício.

7. Desta forma, a inicial deve ser emendada conforme fundamentação 

retro, uma vez que não apresenta os requisitos necessários para o seu 

recebimento e processamento, nos termos do art.292, VI, art.319 e 

art.320, todos do CPC.

DISPOSITIVO:

8. Diante o exposto, INTIME-SE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, atribuindo o valor à causa de acordo com a 

regra do art.292, VI, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fundamento no art.321, parágrafo único, do CPC. No mesmo prazo, 

DEVERÁ apresentar documentos hábeis e úteis a comprovar a 

hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido, 

conforme determina o art.99, §2º, do CPC.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 5426-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De plano, ACOLHO a preliminar de regularização do polo passivo da 

ação, a fim de incluir a Sra. DAGMA DIVINA DE CARVALHO SOUZA, na 

qualidade de cônjuge do requerido, consoante dispõe o art.73, §1º, I, do 

CPC.

2. Diante disso, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 dias, promover a 

qualificação e inclusão de DAGMA DIVINA DE CARVALHO SOUZA, bem 

como para promover a sua citação, sob pena de extinção.

3. INDEFIRO o pedido formulado pelo autor à fl.88, no que se refere à 

expedição de ofício para a empresa Águas de Barra do Garças para 

religamento da água, nos exatos termos da decisão proferida às fls.31/32.

4. Cumpra-se as deliberações contidas na decisão inaugural de fls.31/32, 

no que concerne a citação pessoal dos confinantes, bem como a 

intimação postal das Fazendas Públicas das três esferas para 

manifestarem eventual interesse na presente demanda.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 305763 Nr: 5417-75.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colégio Luminar Ltda, VANESSA LOPES DOS 
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SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO em face de COLÉGIO LUMINAR 

LTDA representado por VANESSA LOPES DOS SANTOS JUNQUEIRA.

 2. A Executada manifestou-se às fls. 159/160 informando que reconhecia 

o crédito do Exequente, e com o intuito de parcelar o débito depositou 30% 

(trinta por cento) do valor do débito e requereu o parcelamento em 06 

(seis) parcelas mensais e sucessivas.

 3. Posteriormente, depositou os valores referentes às 06 (seis) 

mensalidades e pugnou pela extinção da execução.

 4. Outrossim, pleiteia o Exequente pela intimação pessoal da Presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem 

como do Procurador-Geral do município a fim de que apresentem a 

prestação de contas referente a totalidade da quantia percebida. E ainda, 

a intimação do Executado para que comprove o recolhimento do saldo 

remanescente.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. DEFIRO pedido retro.

 7. INTIME-SE, pessoalmente, a Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e o Procurador-Geral do município de 

Barra do Garças, para que, preste conta dos valores percebidos, 

mediantes documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de responsabilização.

8. Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público.

9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329931 Nr: 2867-73.2020.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thyago Henrryk Barros Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Mendonça Pinto - 

OAB:MT 26257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante o exposto, em atenção ao teor do art.10, do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a incompetência do 

Juízo Cível para deliberar sobre a restituição de coisas apreendidas, 

consoante disposto no art.120, do CPP.7. No mesmo prazo, DEVERÁ 

aportar ao feito cópia das três últimas declarações de imposto de renda ou 

outro documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça ou 

recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art.290, do 

CPC/2015.8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 303753 Nr: 4385-35.2019.811.0004

 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: Maria Aparecida de Almeida Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Djalma de Oliveira Lima, Espólio de 

Julia Martins Vieira Lima, Cynara Martins Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546, JOANA LIMA CORREA - OAB:17710/MT

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/2020, às3:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325317 Nr: 362-12.2020.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Dracena Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Escobar, Roberta Cardoso do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 30/06/2020, à15:30 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325905 Nr: 713-82.2020.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/2020, às 12:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329838 Nr: 2822-69.2020.811.0004

 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: Edmilson Claudio Paes de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Rodrigues Dantas - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Dessa forma, CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME -O para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o 

dia 23/06/2020, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE a 

parte autora por meio de seu advogado.9.Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que 

será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC. 10.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC. 11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 30318 Nr: 661-19.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Artur Cardoso Veras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alano Bernardes Frank - 

OAB:15387/BA

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Execução movida por RAFAEL MARTINS FELÍCIO 

em face de LUIZ ARTUR CARDOSO VERAS.

2. Foi determinada a intimação da parte Autora para se manifestar, sob 

pena de extinção por abandono da causa, conforme preceituado no art. 

485, inciso III, do CPC.

 3. Todavia, não foi possível a intimação pessoal, haja vista a parte Autora 

ter se mudado de endereço sem informar ao juízo, estando os autos 

paralisados a mais de 30 (trinta) dias, conforme certidão de fls. 260.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Inicialmente cumpre esclarecer que a parte Autora foi devidamente 

intimada nos termos do art. 274 .

 6. Assim, considerando a inércia da parte autora que, devidamente 

intimada, deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o 

abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

7. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. SEM custas.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165228 Nr: 7230-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. INDEFIRO, novamente, pedido de suspensão dos autos por um ano, uma 

vez que somente é admitida quando não tiver sido localizado bens 

penhoráveis, o que não ocorre no presente caso.

 2. Diante disso, INTIME-SE o Exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323190 Nr: 14666-50.2019.811.0004

 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: Sharlene Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globo Comunicação e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/2020, à14:30 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323334 Nr: 14730-60.2019.811.0004

 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: Ana Paula da Silva Bernardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda, W. T. M. Alves Representações Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a necessidade de se adotar medidas que visam à 

redução da probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19), contágio classificado como "pandemia" pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), bem como que as audiências são presenciais e 

realizadas nas dependências do Fórum, onde há grande fluxo de 

servidores, partes, advogados e estagiários, faz-se necessária a tomada 

de medidas imediatas por este Juízo.

 2. Dessa forma, REDESIGNO a audiência para o dia 07/07/2020, às 15:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 8.Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra e não tendo o 

Executado comprovado o caráter alimentar das verbas bloqueadas pelo 

sistema Bacenjud, INDEFIRO os pedidos de fls. 310/311 e, por 

conseqüência, DETERMINO a transferência dos valores bloqueados para a 

conta bancária indicada às fls. 312, qual seja: conta corrente nº. 26.957-3, 

agência 0571-1, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO, portador do CPF nº. 325.855.861-20.9.Outrossim, 

no que concerne à reiteração do pedido de fls. Penhora de 30% (trinta por 

cento) dos Rendimentos do Executado, em que pese não haver previsão 

legal acerca do pedido de reconsideração, em nosso ordenamento 

jurídico, INDEFIRO-O, novamente, nos termos da decisão de fls. 

290.10.Ademais, o aludido pedido encontra-se agora sob apreciação do 

Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do Agravo de Instrumento nº. 

1002344-56.2020.8.11.0000 que, frise-se, teve o pedido liminar indeferido 

(fls. 318/325).11.Expeça-se o necessário.12.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150473 Nr: 129-30.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Adilson Luiz 

E.Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Angelita Tavares Pinto - OAB:MT 12.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Reinaldo 

Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Wilkerson Batista da Silva - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO os pedidos de prova oral para depoimento pessoal da parte ré e 

oitiva de testemunha fls.173/177.
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2. 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.

 3. Após, certifique-se e voltem-me conclusos para designar data de 

audiência de instrução.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 12660-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenaldo Lopes do Couto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 DISPOSITIVO

11. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER os embargos de declaração 

de fls.128/132 por serem intempestivos, nos termos do art.1.023, do CPC.

12. CORRIJO DE OFÍCIO os itens 17, 18 e 19 da sentença de fls. 124/125, 

nos termos da fundamentação retro, devendo a indenização securitária 

em favor do autor ADENALDO LOPES DO COUTO corresponder ao valor 

de R$2.351,50 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

centavos), com fundamento no art.494, I, do CPC.

13. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277842 Nr: 5970-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Luiz da Costa, Karina da Silva Miranda, Clovis 

Barros Marques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls.70 e DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO em favor da parte exequente no valor de R$6.036,43 

depositados na CONTA ÚNICA, como se vê às fls.69 e verso, devendo o 

valor ser transferido via TED, na conta bancária informada à fl.56.

2. Por fim, considerando que houve o total cumprimento da obrigação, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.924, II 

do CPC.

3. Sem condenação em custas e honorários.

4. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 304838 Nr: 4897-18.2019.811.0004

 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: Islânia Taíza de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracilda Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:MT 25.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e 

estéticos proposta por Islânia Taíza de Almeida em face de Iracilda Pereira 

da Silva, visando o ressarcimento dos danos causados pelo procedimento 

estético feito no estabelecimento da Requerida.

2. Na contestação apresentada às fls. 48/62, a parte Requerida pleiteou a 

denunciação à lide da Sra. Alexandra Gonçalves Batista, sob o argumento 

de que a mesma seria a esteticista que realizou com o procedimento na 

Requerente e estaria obrigada contratualmente a ser responsabilizada a 

arcar com qualquer dano causado.

3. Conforme dispõe o artigo 125, II do CPC, é admissível a denunciação da 

lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso em 

tela, a parte Demandada carreou aos autos contrato de prestação de 

serviço às fls. 65/66, que dispõe na cláusula 2ª a responsabilização da 

profissional pelos possíveis danos causados em decorrência do 

procedimento.

 4. Desse modo, DEFIRO a denunciação à lide da Sra. Alexandra 

Gonçalves Batista, CITE-SE a Denunciada no endereço informado à fl. 50, 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no 

artigo 335, III do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 305430 Nr: 5307-76.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 Vistos

1. Trata-se de embargos à execução movidos por ESPÓLIO DE JOÃO 

INACIO DA COSTA em face do BANCO DO BRASIL, sob o argumento que 

o título que baseia a execução de cód.300381 estaria cobrando juros 

remuneratórios acima da média do mercado, que o Embargante não estaria 

em mora, além da cobrança de comissão de permanência e outros 

encargos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/47.

2. Os embargos foram recebidos à fl.73, e foi determinada a intimação do 

embargado para apresentar a impugnação aos embargos.

3. Às fls.20/23 o Embargado apresentou a impugnação e manifestou 

acerca da revogação da gratuidade concedida a parte Demandante. No 

mérito rebateu a tese arguida pelo Embargante e pleiteou pela 

improcedência dos Embargos.

4. É O RELATO. DECIDO.

 DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

5. No que concerne à impugnação da gratuidade da justiça conferida à 

parte Autora, verifico que os Requeridos não apresentaram nenhum 

documento que corroborasse com as referidas arguições.

 6. Posto isso, AFASTO A REFERIDA PRELIMINAR e mantenho os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Requerente.

7. Ademais, inexistindo vícios processuais a serem corrigidos de ofício, 

DOU O FEITO POR SANEADO.

8. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

9. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 314960 Nr: 10555-23.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASÃO COMÉRCIO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS 

LTDA, Sandra Regina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO FLAVIO DA SILVA, Jenaina Neves 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana de Souza Araújo - 

OAB:21229/MT, RENATO FLORENCIO - OAB:60617
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/0, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:22.433, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Vistos.

1. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO, fixando como ponto controverso o pagamento da dívida que 

originou a expedição do cheque, por meio diverso, pelo Requerido ao 

Autor.

2. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21357 Nr: 448-81.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celta Construções & Eletricidade Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 VISTOS.

 1. INTIME-SE o perito nomeado nos autos, a fim de que se manifeste 

acerca das alegações apresentadas pelo Requerido às fls. 1624/1629, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas 

deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 3117-34.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. VIEIRA ROCHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, VERDE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, Bruno de Melo Miotto - OAB:19.512/MT, MARILIA 

BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI - OAB:114395 , Rudinei Adriano 

Spanholi - OAB:MT 18.030, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144/O

 19.Desse modo, visando resguardar os direitos da empresa em 

recuperação judicial, e a possível extinção do cumprimento de sentença 

devida a novação de crédito, com fulcro no artigo 59 da Lei 11.101/2005 , 

INTIMEM-SE todas as partes, para se manifestarem, acerca da habilitação 

do crédito deste cumprimento de sentença, na ação de recuperação 

judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.20.Devendo carrear documentos que 

comprovem as suas alegações, sob pena de não reconhecimento do 

pedido.21.Expeça-se o necessário. 22.Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234396 Nr: 12306-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Barros Prado & Cia Ltda Me, Rogério Barros 

Prado, Alair Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do 

Brasil em face de R. Barros Prado & Cia Ltda Me, Rogério Barros Prado e 

Alair Francisca da Silva, visando o recebimento dos valores da cédula de 

credito bancário nº 057.113.295.

2. Às fls. 65, o feito foi recebido e foi determinada a citação dos 

executados. Conforme disposto na certidão de fls. 71, os Executados R. 

Barros Prado & Cia Ltda Me e Rogério Barros Prado, foram devidamente 

citados, não sendo possível a citação da Executada Alair Francisca da 

Silva.

3. O Exequente peticionou às fls. 78, pleiteando a citação por precatória 

da Executada Alair Francisca da Silva.

4. Às fls. 93, foi distribuída na comarca de Goianira- GO, sob o nº 

5404445.57.2018.8.09.0064.

5. Por fim, pleiteia a parte Autora às fls. 106, a citação por edital da 

Executada Alair Francisca da Silva.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Antes de analisar o pedido de citação por edital feito às fls. 106, se faz 

necessário a expedição de ofício ao Juízo deprecado para obter 

informações acerca da precatória já distribuída. Assim sendo, OFICIE-SE o 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Goianira-GO, para prestar 

informações necessárias acerca da precatória distribuída de nº 

5404445.57.2018.8.09.0064.

8. Com a resposta nos autos, INTIME-SE a parte Exequente para carrear 

aos autos, planilha atualizada do débito, e se manifestar acerca do 

prosseguimento da execução com relação aos Executados R. Barros 

Prado & Cia Ltda Me e Rogério Barros Prado, uma vez que já foram citados 

à fl. 71.

9. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250249 Nr: 6375-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariosvaldo Rodrigues de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 13. Desta feita, verificando a possibilidade de julgamento do feito no 

estado em que se encontra (art. 355, I, CPC/2015), INTIMEM-SE as partes 

do teor desta decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, voltem-me 

conclusos para sentença.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.15.Após, voltem-me conclusos.16.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 299647 Nr: 2134-44.2019.811.0004

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paolo Cesar da Silva, Flávia Lucia David

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Marques Vieira de 

Castro - OAB:31522/GO

 15.Desse modo, INDEFIRO o pedido de expedição de edital para dar 

conhecimento geral ao público, uma vez que não fora comprovada a 

necessária ofensa a direito do notificante, conforme determina o artigo 

726, §1, CPC.16.PROCEDAM-SE às baixas e anotações necessárias e a 

entrega dos autos à parte Requerente (art. 729, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 300381 Nr: 2559-71.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa, Espólio de João Inacio 

da Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Ludmylla Nery de Oliveira - OAB:25.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar acerca da impugnação 

à penhora realizada, feita pela parte Executada às fls. 49/55, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170076 Nr: 2355-37.2013.811.0004

 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: Bruno Rodrigues dos Santos, Stefany Keeoui dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal e HM Construções Spe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - 

OAB:20.976-MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Henrique Antunes 

Santos - OAB:11751/PB-B, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLIANA OLIVEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2355-37.2013.811.0004, Protocolo 

170076, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330498 Nr: 3114-54.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 03, marca 

NISSAN, modelo FRONTIER SE ATTACK C, ano/modelo 2012, cor PRATA, 

placa OGX8569, CHASSI nº 94DVCGD40DJ411717, RENAVAM 

487857216. 9.Executada a liminar, CITE-SE a requerida para purgar a 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) 

dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.10.O bem apreendido 

deverá ser depositado com pessoa indicada pelo Requerente, haja vista a 

inexistência de depósito público nesta Comarca. Não havendo pessoa 

indicada como depositária, o bem será guardado em algum depósito 

particular, sob as expensas do Requerente. 11.CONCEDO ao oficial de 

Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.12.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças - MT, 27 de março de 

2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309211 Nr: 7459-97.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Cristina Anacleto Cardoso, Geraldo de 

Andrade Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO MEDA - 

OAB:6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7459-97.2019.811.0004 (CÓD. 309211)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

REQUERENTE: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA

REQUERIDO: TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO E GERALDO DE 

ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 VISTOS.

1. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica 

ajuizada por SÉRGIO ANTÔNIO MEDA em face de TEREZA CRISTINA 

ANACLETO CARDOSO E GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR.

 2. Foi determinado que o autor emendasse o valor da causa, conforme 

decisão (fl. 07). Devidamente corrigido o valor da causa, procedeu com o 

recolhimento das custas, conforme comprovante de pagamento de fl. 09v.

 3. Determinado a intimação do Requerente para comprovar o pagamento 

da taxa judiciária e também da taxa de distribuição do Cartório Distribuidor 

particular desta comarca (fl.11). O requerente somente comprovou o 

recolhimento da taxa judiciária, conforme documentos de fls. 13/14.

4. Novamente, foi determinado a intimação do Requerente, oportunizando 

ao mesmo comprovar o recolhimento da taxa de distribuição do Cartório 

Distribuidor particular desta comarca, conforme decisão de fl. 15, tendo o 

Requerente limitado a peticionar aos autos informando que adimpliu com a 

taxa judiciária, descumprindo com a determinação.

5. Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. De acordo com o art. 290 CPC/2015, será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, devidamente intimada, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

 6. Diante do exposto, considerando que mesmo intimado, em mais de uma 

oportunidade, o Requerente não efetuou e/ou comprovou o recolhimento 

da taxa de distribuição do Cartório Distribuidor particular desta comarca, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição.

6. REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo.

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

Barra do Garças, 07 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 3068-65.2020.811.0004

 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: Rozilene dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 2º Ofício Registro Civil e Notas de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Pinto dos 

Santos - OAB:GO/58413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais 

movida por ROZILENE DOS SANTOS LIMA em face CARTÓRIO DO 2º 

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE BARRA DO GARÇAS. (...) 

DISPOSITIVO: 34. Diante o exposto, INTIME-SE para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial com todas as observações acima 

indicadas, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento 

no art.321, parágrafo único, do CPC. 35. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330510 Nr: 3116-24.2020.811.0004

 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: Idalino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - Federação Nacional de 

Associações Atleticas do Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c 

reparação de danos morais movida por IDALINO PEREIRA DOS SANTOS 

em face de FENABB – FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES 

ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL. (...) DISPOSITIVO: 33. Diante o 

exposto, INTIME-SE para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial com todas as observações acima indicadas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fundamento no art.321, parágrafo 
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único, do CPC. 34. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330673 Nr: 3188-11.2020.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliandra Arando Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ivo Firmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial reformulando a narrativa, a fim de 

esclarecer os fatos da melhor maneira possível, revelando a adequação 

do pedido e da causa de pedir, bem como para que traga ao feito cópia 

das três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento 

atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Gratuidade da Justiça ou recolha as custas e 

taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido, nos 

termos do art.99, §2º, do CPC/2015. 10. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

 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: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:MT 14.184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. 1. Trata-se de fase de cumprimento de sentença iniciada pelos 

Autores Jessica Nunes Oliveira Gomes e Marcelo Nunes Oliveira, na qual 

requerem a citação do executado para o cumprimento da obrigação a que 

foi condenado (sentença de fl. 188) consistente em providenciar a 

restituição dos imóveis das matrículas 65.238 e 65.239, do CRI do 1º Ofício 

desta Comarca, bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 

(vinte e mil reais) a título de danos morais. 2. À fl. 208, foi determinada a 

intimação do executado para efetuar o pagamento da dívida(...). 8. Desse 

modo, tendo a sentença transitado em julgado sem interposição de 

recurso, o cumprimento da obrigação nela contida, ou seja, a restituição 

dos imóveis das matrículas nº 65.238 e nº 65.239 aos Autores, tornou-se 

impossível, já que não mais pertencem ao executado. 9. Por outro lado, 

dispõe o art. 499 do CPC: A obrigação somente será convertida em perdas 

e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a 

obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 10. Desse modo, 

diante do referido contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (fls. 

210/213) e chamo o feito à ordem, para revogar a decisão de fls. 208. 11. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que de direito para dar início à liquidação da sentença. 12. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315789 Nr: 10997-86.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)proveito econômico que advirá ao autor deve ser fixado por ora em R$ 

426.488,89 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e oitenta e oito 

reais e oitenta centavos), conforme cálculo apresentado na exordial pelo 

autor, passível de posterior adequação ao valor apurado na fase 

liquidatória, 14.RECEBO a inicial, uma vez que presentes os requisitos 

contidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.15.DETERMINO 

o prosseguimento da ação como liquidação de sentença, nos moldes dos 

artigos 509 a 512 do CPC.16.CITE-SE E INTIME-SE o devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com 

relação ao quantum a ser ressarcido ao credor, com relação a sentença 

proferida, conforme dispõe o artigo 510 do CPC.17.INTIME-SE o credor 

para no mesmo prazo acima assinalado, apresentar prova da quitação das 

cédulas. 18.Com ou sem manifestação do devedor, INTIME-SE o credor 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, após, voltem os autos 

conclusos.19.REGULARIZE-SE a secretaria a fixação de tarjas para 

tramitação prioritária no presente feito no dorso dos autos, conforme 

disposição da CNGC, bem como retificação do tipo de ação e valor da 

causa tanto na capa dos autos quanto no sistema eletrônico.20.Por fim, 

OFICIE-SE o Gestor Judicial ao responsável do Departamento de 

Fiscalização e Arrecadação do TJ/MT, a fim de verificar acerca da correta 

guia de recolhimento e valores a serem recolhidos pelo autor no presente 

caso, notadamente, que a guia que consta no feito se refere a 

recolhimento de “Execução de Sentença”, no valor de único de R$ 413,10 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), independente do valor 

da causa, bem como no caso de haver erro, oriente acerca do 

procedimento correto no presente caso a ser adotado.21.DEFIRO a 

tramitação prioritária do presente feito, nos termos do art. 1.048, do CPC, 

por se tratar de pessoa idosa devidamente comprovada nos autos. 

22.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 27 

de março de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323359 Nr: 14744-44.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Antonio Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Augusto Oliveira Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ELIAS ANTONIO COZER em face de CEZAR 

AUGUSTO OLIVEIRA VIANA. 2. Afirma a parte autora, em síntese, que em 

12.05.2016, contratou o Requerido para realização do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e o Georreferenciamento de sua propriedade rural, pela 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo pago, no ato da 

assinatura do contrato, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando o 

valor remanescente a ser pago ao final do contrato. Aduz que, apesar do 

pacto firmado, realizou, a pedido do Requerido, o pagamento antecipado 

da segunda parcela, quitando o valor avençado antes da entrega do 

serviço. (...)11. Por outro lado, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º do 

CPC/2015. Ressalte-se que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 

10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de 

pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do 

recolhimento. 12. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça 

para registro e demais providências necessárias, conforme estabelecido 

no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 13. Registre-se que após as 

providências acima anotadas, incumbirá a parte Interessada promover a 

emissão das guias de parcelamento que estarão disponibilizadas no site 

do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br. 14. Após o pagamento da primeira 

parcela, voltem-me conclusos para análise da inicial. 15. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330132 Nr: 2939-60.2020.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: Marcelo Atilio Perticarrari Bombonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Antonio Bressan, José Carlos Marques 

Assunção, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Lorenzato Filho - 

OAB:SP/262.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Embargo de Terceiro com pedido de Liminar para

 cancelamento de penhor a avaliação, ajuizado por MARCELO ATÍLIO

 PERTICARRARI em face de ADAIR ANTONIO BRESSAR e outros.

 2. Extrai-se dos fatos alegados pela parte embargante que o feito

 guarda relação com a Ação de Cobrança, Código 177841, em curso neste 

Juízo.

 3. Ante o exposto, APENSE-SE ao presente feito os autos da Ação

 de Cobrança nº 12118-62.2013.811.0004, Código 177841.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 25 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330384 Nr: 3059-06.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nº. DO PROCESSO: 3059-06.2020.811.0004 (CÓD. 330384)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: JOSIMAR MORZELLE

VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 311434 Nr: 8737-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinisão Paulino Vilela, Espólio de Sebastião Pedro 

Vilela, Espólio de Nelcia Paulino Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto, NEUSA MARIA 

FURIA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

emendar a petição inicial:Øcom as datas em que os fatos, em tese, 

fraudulentos teriam ocorrido e indicar os registros que pretende ver 

anulados;Ø corrigir o polo passivo com a inclusão da empresa Carvomat 

Industria de Carvão Mato-Grossense Ltda;Øcolacionar aos autos 

documento idôneo do arrolamento dos imóveis rurais objeto desta lide no 

acervo do inventário de nº 1003019-49.2016.8.11.003, da 1ª Vara de 

Família e Sucessões de Rondonópolis/MT;Øjuntar cópia das matrícula nº 

1.251 atualizada, bem como nova cópia da matrícula nº 5.779, ambas do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício desta comarca. 18.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO VILMAR PRESTES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000653-92.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSIMEIRE 

SOARES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLLYANA 

SOARES MATOS, THIAGO BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO 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: 16:20 , 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: 1002314-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON BATISTA DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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$ 

149,12 referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

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
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Processo Número: 1002630-56.2019.8.11.0004

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato dos 

reiterados descontos de valores na conta do autor, sem seu 

conhecimento ou autorização vez que alega não ter firmado contrato de 

empréstimo do valor que vem sendo descontado de seu benefício, o que 

tem lhe causado aborrecimentos de ordem material e moral. 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, ainda mais 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 de 

cobrança de valores não contratados pela autora por parte da própria Ré, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

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 
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ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda IMEDIATAMENTE as cobranças no benefício 

143.701.287-3 de titularidade de Itelvino Basilio de Souza, referente ao 

contrato 241071518, no valor de R$- 14,20 (quatorze reais e vinte 

centavos) até o deslinde final da presente demanda, sob pena de multa de 

R$500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 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- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrencia de trabalho de forma irregular. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-56.2019.8.11.0004

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002630-56.2019.8.11.0004 

Requerente: ITELVINO BASILO DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O Requerido: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 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, 

27 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000654-77.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WANDERSON 

MOURA DE CASTRO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

12/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 

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: 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)

 

A parte autora já foi condenada por litigância de má-fé em diversos 

processos, pois já aviou no âmbito deste juizado inúmeras demandas 

temerárias, sendo que após a efetiva condenação pela condenável e 

reiterada prática, permanece inadimplente no que toca ao pagamento das 

custas judiciais (vide processo n 1000833-45.2019.8.11.0004), mesmo 

tendo recebido no dia 17/12/2019 a cifra de R$ 6.181,82 (processo 

número 1000832-60.2019.8.11.0004) e no dia 23/12/2019 o montante de 

R$ 14.000,00 (processo número 1000788-41.2019.8.11.000) somando o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tem se valido das benesses 

econômicas que os juizados especiais ofertam para, de forma ardilosa, 

manejar algumas ações flagrantemente incabíveis, ou que não se 

encontram sob o auspício da Lei 9.099/1995. Perscrutando os processos 

que tramitam em seu nome, verifico que os contratos debatidos no seio 

deste feito são os mesmos debatidos no processo número 

1000510-06.2020.8.11.0004, inclusive contendo pedidos deveras 

semelhantes, ficando patente que a parte tentou burlar a competência 

deste juizado promovendo pequenas modificações na peça de ingresso, 

porém tendo como pano de fundo os mesmos fatos e objetivando 

maximizar uma pretensa indenização. Afora isto, uma simples análise dos 

valores mencionados nos contratos demonstra que a soma (R$ 70.310,00) 

deles ultrapassa o teto (R$ 41.560,00) previsto no artigo 3º, I, da Lei 

9.099/95 do juizado, o mesmo se dando ao analisar o conteúdo econômico 

das duas ações, as quais inegavelmente foram fracionadas para 

contornar a barreira prevista no artigo aqui mencionado, donde se infere 

que mais uma vez a parte se valeu de conduta maltratando a boa-fé 

(artigo 5º do CPC) que deve reger o comportamento de todos os 

protagonistas de uma relação processual, estando este juiz convicto que 

no caso vertente atuou de forma a fazer incidir o artigo 80, V, do CPC. 

Forte nestas razões, com esteio no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, INDEFIRO 

A INICIAL declarando extinto o processo sem julgamento de mérito e por 

força da evidente má-fé da parte autora, nos termos do artigo 55 da 

mesma lei, a condeno ao pagamento das custas processuais. Tendo em 

vista os valores que a parte recebeu recentemente, observando que deles 

não fez uso para amortizar nem mesmo as custas processuais de outros 

em que foi condenada por má-fé, donde é possível deduzir que não 
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direciona seus recursos ao adimplemento de dívidas, concluo que detém 

condições de arcar com a referidas despesas, eis porque desde já 

indefiro os benefícios da justiça gratuita, inclusive para fins recursais. 

Traslade cópia para o bojo dos autos do processo número 

1000510-06.2020.8.11.0004. No que tange às custas, proceda a 

secretaria nos moldes determinados pela CNGC. Após o trânsito em 

julgado e não havendo medidas a serem praticadas, arquive-se mediante 

as baixas e anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

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)

 

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$ 

306,02 referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

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.

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)

 

Tomo a liberdade de principiar esta decisão alertando que durante este 

período vários causídicos precisam deste Juizado Especial para garantir 

sua sobrevivência, especificamente para imprimir celeridade aos feitos 

que permitam a expedição de alvarás de valores, pois na comarca é a 

única vara que atua com o PJE. Garantir o trâmite destas causas tem sido 

um dos focos deste juiz e sua equipe, sendo que os eventos que 

ensejaram a presente causa nem de longe se afiguram pertinentes ao 

quadro fático que a sociedade brasileira experimenta, esclareço não estar 

me referindo aos direitos pretensamente mirados, mas às circunstâncias 

que fomentaram a ação, frise-se. Não obstante, servir a todos os 

jurisdicionados é o nosso dever/poder, o que faço prazerosamente, pois 

magistrado por vocação. Voltando-se à inaugural e após analisar a 

documentação acostada, cabe mencionar que as aleivosias propagadas 

pelas partes nem sequer são merecedoras de transcrições neste ato, pois 

indignas, ao menos assim para mim é e deveria ser para quem nelas 

buscou refúgio argumentativo. Noutro viés, não desconheço as redes 

sociais, porém ainda estou por compreender o que motiva algumas 

pessoas delas se valer para realizar embates pseudointelectuais, 

desprovidos de qualquer fundamento submetido à críticas racionais, 

alheios a qualquer propósito significante, tendo por mote apenas impor 

suas visões de mundo, ainda que por meio da força e de argumentos 

pueris, inflamados e vulgares, os quais não resistem a qualquer reflexão 

juvenil. Registro que esta incompreensão da minha parte não implica na 

tentativa de tutelar a liberdade de expressão, muito menos repreender tais 

comportamentos inócuos cientificamente, pelo contrário, como agente 

público, insuflado pelo espírito republicado, sempre defenderei este direito, 

ainda que o resultado oriundo do exercício desta liberdade seja a 

propagação de estultices. A lesividade do exercício deste direito em regra 

se averigua posteriormente e não por meio de censura prévia, assim 

consta no corpo da nossa Carta Magna (artigo 5º, IX), diploma que poucos 

valorizam, todavia portador de texto vanguardista. Ocorre que esta 

liberdade de expressão não autoriza seu exercício de forma absoluta e 

com potencialidade para, gratuitamente, ferir a dignidade dos demais 

indivíduos (o imperativo categórico Kantiano serviria de baliza para reger o 

comportamento dos atores descritos na situação tratada nestes autos), 

porquanto a dignidade da pessoa humana também encontra foro 

constitucional (artigo 1º, III), sendo vedada qualquer forma de 

discriminação, inclusive as advindas da idade (3º, IV), por isto a proteção 

entalhada no artigo 2º da Lei 10.741/2003, lei esta que contém uma miríade 

de dispositivos resguardando os direitos da pessoa idosa, sendo que para 

a presente causa merece destaque o artigo 4º, pois de forma intimista 

garante sua higidez psicológica e protege sua imagem, ao passo que o 

artigo 10 (§ 2º) o faz expressamente, vedando o acinte imotivado e ilegal 

dos direitos previstos no corpo do próprio diploma e demais textos 

normativos. Confesso que, ao meu ver, dois juristas deveriam confabular 

sobre o direito e política no mais alto nível, a semelhança do que fizeram 

Austin, Kelsen, Hart, Dworkin, Rawls, Nozick, Joseph Raz, Norberto 

Bobbio, Simone Goyard-Fabre, dentre outros inúmeros gigantes do 

pensamento jurídico/político, pois fora deste patamar, o que se tem são 

meras conjecturas, ideologias, crenças cegas, idolatrias, quando não se 

desemboca para a nefasta e parva esperança de que existe um deus ex 

machina. Vivenciamos um período em que pessoas pouco dedicadas ao 

estudo querem se alçar à mesma estatura de estudiosos que demoram até 

décadas para formular teses, as quais ainda assim ruem diante de 

ponderações intelectuais mais profundas, enfim, por força da facilidade 

que a rede global fornece, todos querem palpitar sobre tudo (sem prévia 

maiêutica, diga-se), não sendo raro os que agem virulentamente quando 

contrariados, pois unilaterais por natureza. Por outro lado, ainda estou por 

descobrir o que leva os dissonantes a perderem seu precioso tempo em 

se manifestar sobre opiniões alheias para somente contraditá-las, quando 

o palco apropriado para isto nem de longe são as ditas redes sociais, cujo 

uso racional é uma raridade. Se um indivíduo posta sua opinião em dada 

“página” social, sobre qualquer assunto que seja, não estando ele 

disposto a um diálogo franco, aberto e a transformar dissensos em 

consensos, deixe-o em paz, não tente impor sua visão e se conforme com 

a alheia, pois do contrário, não menos impositivo será, pouco importando a 

sua idade. O caso sub judice apresenta contatos virtuais que originaram 

uma excessiva quantidade de transcrições banais e ofensivas, encetando 

embate digital beligerante, cujo “vencedor” obteve/obteria, no máximo, uma 

vitória de pirro, pois pelo que consta até então nos autos eletrônicos, 

ocorreu diversos comportamentos primitivos, dentre os quais o menos 

agressivo foram algumas palavras bajulatórias materializadas em dado 

momento pelo requerido Daphnis Oliveira Júnior, o qual deveria intervir (já 

que a isto se sujeitou) para apaziguar os contendores e não inflamar os 

ânimos deles, de resto, nada que se aproveite ao bem estar dos 

envolvidos e que seria útil àqueles que alcançaram a maturidade 

necessária para orientar os demais indivíduos nesta operosa fase da 

humanidade. Deste modo e como os eventos bateram à porta do Poder 

Judiciário, necessário se faz por freios ao andamento desta situação 

patética (antes fosse a sonata nº 8 de Ludwig Van Beethoven), eis 

porque e alicerçado no artigo 300 do CPC combinado com o artigo 83 da 

Lei 10.741/2003, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para o fim 

específico de determinar aos requeridos que se abstenham de mencionar 

o nome do autor em qualquer postagem, por qualquer meio, digital ou não, 

sob pena de multa na razão de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada letra 

contida em textos que desrespeitarem esta determinação, o mesmo se 

dando por cada fonema extraído de áudios ou vídeos que também 

afrontarem a presente ordem, multa que igualmente será aplicada nos atos 

que tentarem burlar esta decisão mediante o simplório estratagema de não 

mencionar expressamente o nome do requerente, porém a ele fizer 

referências indiretas, ou mediante subterfúgio que permita sua 

identificação, devendo ambos os requeridos excluírem, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), qualquer “postagem” pretérita que faça alusão ao 

requerente, cuja recalcitrância fará incidir a multa acima estipulada em 

igual forma. O autor detém condições de sponte propria representar o 

demandado Paulo Sillas Lacerda junto ao órgão de classe, não sendo 

crível se valer do Poder Judiciário para tanto, especialmente quando o 

assunto será tema interna corporis, motivo pelo qual INDEFIRO tal 

requerimento. Por fim e fugindo a liturgia que imanta os atos judiciais, cito 

(na esperança de que fortaleça a honradez das partes e as faça 

conciliarem-se, permitindo ao Poder Judiciário se desocupar de mais uma 
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“briga paroquial”) fragmento do poema que inspirou o nome (“Homens em 

tempos sombrios”) de uma das obras (pouco lida atualmente) mais 

emblemáticas de Hannah Arendt, refiro-me a célebre produção de Bertolt 

Brecht intitulada “Aos que virão depois de nós”, eis o recorte: “Nós 

sabemos: o ódio contra a baixeza também endurece os rostos! A cólera 

contra a injustiça faz a voz ficar rouca! Infelizmente, nós, que queríamos 

preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser, nós mesmos, bons 

amigos”. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SILLAS LACERDA OAB - MT0004454A (ADVOGADO(A))

 

Tomo a liberdade de principiar esta decisão alertando que durante este 

período vários causídicos precisam deste Juizado Especial para garantir 

sua sobrevivência, especificamente para imprimir celeridade aos feitos 

que permitam a expedição de alvarás de valores, pois na comarca é a 

única vara que atua com o PJE. Garantir o trâmite destas causas tem sido 

um dos focos deste juiz e sua equipe, sendo que os eventos que 

ensejaram a presente causa nem de longe se afiguram pertinentes ao 

quadro fático que a sociedade brasileira experimenta, esclareço não estar 

me referindo aos direitos pretensamente mirados, mas às circunstâncias 

que fomentaram a ação, frise-se. Não obstante, servir a todos os 

jurisdicionados é o nosso dever/poder, o que faço prazerosamente, pois 

magistrado por vocação. Voltando-se à inaugural e após analisar a 

documentação acostada, cabe mencionar que as aleivosias propagadas 

pelas partes nem sequer são merecedoras de transcrições neste ato, pois 

indignas, ao menos assim para mim é e deveria ser para quem nelas 

buscou refúgio argumentativo. Noutro viés, não desconheço as redes 

sociais, porém ainda estou por compreender o que motiva algumas 

pessoas delas se valer para realizar embates pseudointelectuais, 

desprovidos de qualquer fundamento submetido à críticas racionais, 

alheios a qualquer propósito significante, tendo por mote apenas impor 

suas visões de mundo, ainda que por meio da força e de argumentos 

pueris, inflamados e vulgares, os quais não resistem a qualquer reflexão 

juvenil. Registro que esta incompreensão da minha parte não implica na 

tentativa de tutelar a liberdade de expressão, muito menos repreender tais 

comportamentos inócuos cientificamente, pelo contrário, como agente 

público, insuflado pelo espírito republicado, sempre defenderei este direito, 

ainda que o resultado oriundo do exercício desta liberdade seja a 

propagação de estultices. A lesividade do exercício deste direito em regra 

se averigua posteriormente e não por meio de censura prévia, assim 

consta no corpo da nossa Carta Magna (artigo 5º, IX), diploma que poucos 

valorizam, todavia portador de texto vanguardista. Ocorre que esta 

liberdade de expressão não autoriza seu exercício de forma absoluta e 

com potencialidade para, gratuitamente, ferir a dignidade dos demais 

indivíduos (o imperativo categórico Kantiano serviria de baliza para reger o 

comportamento dos atores descritos na situação tratada nestes autos), 

porquanto a dignidade da pessoa humana também encontra foro 

constitucional (artigo 1º, III), sendo vedada qualquer forma de 

discriminação, inclusive as advindas da idade (3º, IV), por isto a proteção 

entalhada no artigo 2º da Lei 10.741/2003, lei esta que contém uma miríade 

de dispositivos resguardando os direitos da pessoa idosa, sendo que para 

a presente causa merece destaque o artigo 4º, pois de forma intimista 

garante sua higidez psicológica e protege sua imagem, ao passo que o 

artigo 10 (§ 2º) o faz expressamente, vedando o acinte imotivado e ilegal 

dos direitos previstos no corpo do próprio diploma e demais textos 

normativos. Confesso que, ao meu ver, dois juristas deveriam confabular 

sobre o direito e política no mais alto nível, a semelhança do que fizeram 

Austin, Kelsen, Hart, Dworkin, Rawls, Nozick, Joseph Raz, Norberto 

Bobbio, Simone Goyard-Fabre, dentre outros inúmeros gigantes do 

pensamento jurídico/político, pois fora deste patamar, o que se tem são 

meras conjecturas, ideologias, crenças cegas, idolatrias, quando não se 

desemboca para a nefasta e parva esperança de que existe um deus ex 

machina. Vivenciamos um período em que pessoas pouco dedicadas ao 

estudo querem se alçar à mesma estatura de estudiosos que demoram até 

décadas para formular teses, as quais ainda assim ruem diante de 

ponderações intelectuais mais profundas, enfim, por força da facilidade 

que a rede global fornece, todos querem palpitar sobre tudo (sem prévia 

maiêutica, diga-se), não sendo raro os que agem virulentamente quando 

contrariados, pois unilaterais por natureza. Por outro lado, ainda estou por 

descobrir o que leva os dissonantes a perderem seu precioso tempo em 

se manifestar sobre opiniões alheias para somente contraditá-las, quando 

o palco apropriado para isto nem de longe são as ditas redes sociais, cujo 

uso racional é uma raridade. Se um indivíduo posta sua opinião em dada 

“página” social, sobre qualquer assunto que seja, não estando ele 

disposto a um diálogo franco, aberto e a transformar dissensos em 

consensos, deixe-o em paz, não tente impor sua visão e se conforme com 

a alheia, pois do contrário, não menos impositivo será, pouco importando a 

sua idade. O caso sub judice apresenta contatos virtuais que originaram 

uma excessiva quantidade de transcrições banais e ofensivas, encetando 

embate digital beligerante, cujo “vencedor” obteve/obteria, no máximo, uma 

vitória de pirro, pois pelo que consta até então nos autos eletrônicos, 

ocorreu diversos comportamentos primitivos, dentre os quais o menos 

agressivo foram algumas palavras bajulatórias materializadas em dado 

momento pelo requerido Daphnis Oliveira Júnior, o qual deveria intervir (já 

que a isto se sujeitou) para apaziguar os contendores e não inflamar os 

ânimos deles, de resto, nada que se aproveite ao bem estar dos 

envolvidos e que seria útil àqueles que alcançaram a maturidade 

necessária para orientar os demais indivíduos nesta operosa fase da 

humanidade. Deste modo e como os eventos bateram à porta do Poder 

Judiciário, necessário se faz por freios ao andamento desta situação 

patética (antes fosse a sonata nº 8 de Ludwig Van Beethoven), eis 

porque e alicerçado no artigo 300 do CPC combinado com o artigo 83 da 

Lei 10.741/2003, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para o fim 

específico de determinar aos requeridos que se abstenham de mencionar 

o nome do autor em qualquer postagem, por qualquer meio, digital ou não, 

sob pena de multa na razão de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada letra 

contida em textos que desrespeitarem esta determinação, o mesmo se 

dando por cada fonema extraído de áudios ou vídeos que também 

afrontarem a presente ordem, multa que igualmente será aplicada nos atos 

que tentarem burlar esta decisão mediante o simplório estratagema de não 

mencionar expressamente o nome do requerente, porém a ele fizer 

referências indiretas, ou mediante subterfúgio que permita sua 

identificação, devendo ambos os requeridos excluírem, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), qualquer “postagem” pretérita que faça alusão ao 

requerente, cuja recalcitrância fará incidir a multa acima estipulada em 

igual forma. O autor detém condições de sponte propria representar o 

demandado Paulo Sillas Lacerda junto ao órgão de classe, não sendo 

crível se valer do Poder Judiciário para tanto, especialmente quando o 

assunto será tema interna corporis, motivo pelo qual INDEFIRO tal 

requerimento. Por fim e fugindo a liturgia que imanta os atos judiciais, cito 

(na esperança de que fortaleça a honradez das partes e as faça 

conciliarem-se, permitindo ao Poder Judiciário se desocupar de mais uma 

“briga paroquial”) fragmento do poema que inspirou o nome (“Homens em 

tempos sombrios”) de uma das obras (pouco lida atualmente) mais 

emblemáticas de Hannah Arendt, refiro-me a célebre produção de Bertolt 

Brecht intitulada “Aos que virão depois de nós”, eis o recorte: “Nós 

sabemos: o ódio contra a baixeza também endurece os rostos! A cólera 

contra a injustiça faz a voz ficar rouca! Infelizmente, nós, que queríamos 

preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser, nós mesmos, bons 

amigos”. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002651-32.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:ALBERTINA DE 

SOUSA LIMA VIEIRA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) 

:MAYARA BENDO LECHUGA 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 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1002635-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JORGE TEIXEIRA (REQUERENTE)

DEUZINA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIA ANESIA FERREIRA (REQUERENTE)

MANOEL SANTANA DE LIMA (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))

 

PROCESSO n. 1002635-78.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DEUZINA 

FERREIRA RODRIGUES e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S): 

MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba) , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1002652-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

PERPETUA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

NILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES 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))

 

PROCESSO n. 1002652-17.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES MOREIRA SANTOS e outros (3) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO: MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1002633-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LUZIA RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

LUCINA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LUIZ IZIDORIO DE 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))

 

PROCESSO n. 1002633-11.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:JOVINO 

CARNEIRO DA SILVA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: 

MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1002650-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA TEREZINHA SIRQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDEMAS PEREIRA FIALHO (REQUERENTE)

IZABEL FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DA GLORIA MOREIRA (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))

 

PROCESSO n. 1002650-47.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DILZA 

TEREZINHA SIRQUEIRA DE OLIVEIRA e outros (3) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) : MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1000281-46.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA PAULA PEREIRA SIMON BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVAN FERNANDES JUNIOR 07315964983 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 12h (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: 1002610-65.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

SANTINA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

WALDEMAR ROSSETTO (REQUERENTE)

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))

 

PROCESSO n. 1002610-65.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:MATILDE 

TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO e outros (3) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S): MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 27 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: 1002183-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ROBERTA DE SOUZA 01520433140 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE DE OLIVEIRA RITTER (EXECUTADO)

 

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 DO POLO ATIVO, 

na pessoa de se advogado FABIANO XAVIER DA SILVA, para no prazo 

de 10(dez) dias se manifestar sobre a carta precatória devolvida , sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOVENTINA DOS SANTOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES 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))

 

PROCESSO n. 1002614-05.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO CARDOSO 

DOS SANTOS e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUSSARA 

MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS: MAYARA 

BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 

Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 27 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: 1002634-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ERCULANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ALICE DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

ERONDINA DE FARIA BORGES (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))

 

PROCESSO n. 1002634-93.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DEUZINA 

FERREIRA RODRIGUES e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS: 

MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1002613-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO IZIDORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENIVALDO AMANCIO DE CASTRO (REQUERENTE)

FRANCISCA LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO (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))

 

PROCESSO n. 1002613-20.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:FRANCISCA 

LOPES PEREIRA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: 

MAYARA BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 Hora: 15:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1001520-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (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: 13/08/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

ROSA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

RUTH LINO DE CARVALHO (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))

 

PROCESSO n. 1002612-35.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:RITA ALVES DE 

LIMA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUSSARA MARIA 

FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: MAYARA BENDO 

LECHUGA 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: 13/05/2020 

Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 27 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: 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))

 

PROCESSO n. 1002649-62.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DELICE PINTO 

BARBOSA e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUSSARA 

MARIA FONSECA SANTOS LIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO: MAYARA 

BENDO LECHUGA 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: 13/05/2020 

Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 27 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: 1001520-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 15/06/2020 às 12:00 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do 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 
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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- 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MORAES DUARTE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

à secretaria deste juizado especial, que será devidamente conferido e 

carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 12h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 
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Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TARSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO(A))

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os procuradores 

das partes para que manifestem-se nos autos no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010133-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KARIELY SOUZA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIV PILATES COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000512-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V S REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

03/05/2019 às 13:00 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010465-83.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URSULINA GUIRRA MORBECK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO(A))

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011549-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEE SA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar se ainda possui 

interesse no feito, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013055-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (EXECUTADO)

 

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 DO POLO ATIVO, 

na pessoa de seu advogado ANDERSON ADIEL POSTAL, para no prazo 

de 10(DEZ) dias se manifestar sobre a certidão do senhor oficial de 

justiça, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010924-85.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIO SCHWINGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da carta precatória devolvida, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011004-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

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 no prazo de 10(dez) dias, se 

manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011075-51.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 
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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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os procuradores 

das partes para que manifestem o que entenderem de direito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010962-34.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO GULART DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES OAB - GO21287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DAVI FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012419-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL EDUARDO BORGES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da Carta Precatoria devolvida, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013017-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da Carta Precatoria devolvida, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010244-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FIRMINO BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, 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: 1000655-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. GAMA - CONSTRUCOES - ME (REQUERIDO)

ROSA MOREIRA BELO GAMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000655-62.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ARIOVALDO 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO POLO PASSIVO: ROSA MOREIRA BELO GAMA 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: 13/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010728-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES BORGES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestar 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.

Citação

Citação 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)

 

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 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1000652-10.2020.8.11.0004 Valor da causa: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ADALBERTO ALVES DE MATOS Endereço: 

DOS GARIMPEIROS, 891, SAO BEMEDITO, BEIRA RIO, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: DAPHNIS 

OLIVEIRA JUNIOR Endereço: Av. Min. João Alberto, 433, Centro, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Senhor(a): REU: DAPHNIS OLIVEIRA 

JUNIOR A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

12/05/2020 Hora: 16:00 MT MEDIDA LIMINAR: Descrita na Decisão anexa 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

HEVERTON LOPES REZENDE 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-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)

 

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 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1000652-10.2020.8.11.0004 Valor da causa: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ADALBERTO ALVES DE MATOS Endereço: 

DOS GARIMPEIROS, 891, SAO BEMEDITO, BEIRA RIO, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULO SILLAS 

LACERDA Endereço: Rua Beira Rio, 01, Setor João Rocha, PONTAL DO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78698-000 Senhor(a): REU: PAULO SILLAS 

LACERDA, A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

12/05/2020 Hora: 16:00 MT MEDIDA LIMINAR: Descrita na sentença anexa 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 
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escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

HEVERTON LOPES REZENDE 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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001367-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (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 DESPACHO Processo: 

1001367-17.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ELISANGELA CANDIDA DE 

OLIVEIRA REU: MESSIAS FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte autora, através de seu advogado, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente aos autos, documentos que comprovem a propriedade do 

veículo descrito na inicial, bem como, caso a aquisição de aventado bem 

não tenha sido formalizada, que este fato seja devidamente 

explicado/justificado, sendo então alterado o acordo, para que se refira a 

eventual direito existente sobre o bem, resguardado direito de terceiro. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004516-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BENEVIDES CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CASTRILLON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DENISE CASTRILLON (HERDEIRO)

MARIA IGNEZ CASTRILLON (HERDEIRO)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

MARCOS BELETATI FAZIO (HERDEIRO)

ALFREDO CASTRILLON JÚNIOR (HERDEIRO)

MARISE CASTRILLON FAZIO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004516-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

BENEVIDES CASTRILLON INVENTARIADO: ALFREDO CASTRILLON Vistos. 

1. INTIME-SE a inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no feito, acostando aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e plano de partilha, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. 2. Decorrido 

o prazo, devidamente certificado, à conclusão. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001189-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR FELIX LUIZ FLORENCIO (REQUERENTE)

LAURA VICUNA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA MARIA FELIX LUIZ (REQUERENTE)

LOURIVAL FELIX LUIZ (REQUERENTE)

MANOEL FRANCISCO FLORENCIO FILHO (REQUERENTE)

VILMA LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NOEL PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE PEDRO LUIZ FILHO (REQUERENTE)

ADIRCE FELIX DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

DEMILTO FELIX LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LUIZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001189-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADIRCE FELIX DA SILVA LUIZ, 

DEMILTO FELIX LUIS, LAURA VICUNA ANGELICA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA FELIX LUIZ, JOSE PEDRO LUIZ FILHO, LENIR FELIX LUIZ 

FLORENCIO, MANOEL FRANCISCO FLORENCIO FILHO, VILMA LUIZ DE 

OLIVEIRA, NOEL PINTO DE OLIVEIRA, LOURIVAL FELIX LUIZ 

INVENTARIADO: ANTONIO PEDRO LUIZ Vistos. 1. Considerando o cálculo 

de custas e taxa de Id. 29597359, INTIME-SE o inventariante para recolher 

as custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, sob pena de remoção (art. 622, II, do CPC). 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001792-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. N. C. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001792-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): DANIELLE COMIM REU: LUCAS 

NOGUEIRA DA SILVA Vistos. 1. JOANA NOGUEIRA COMIN, representada 

por sua genitora DANIELLE COMIN, qualificadas nos autos, propõe Ação 

de Guarda e Alimentos em desfavor de LUCAS NOGUEIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos, requerendo, em síntese, a fixação judicial da guarda 

e alimentos em favor do(a) infante e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. Recebida a 
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inicial, foi concedida a guarda provisória da infante à requerente e fixados 

os alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo (id 

12825023). 3. Citado, o requerido apresentou contestação, indicando 

concordância acerca do pedido de guarda unilateral e, ainda, a 

possibilidade de pagamento da obrigação alimentar no importe de 30% do 

salário mínimo (id 18300101). 4. A requerente manifestou-se 

favoravelmente ao pedido do requerido. 5. O presentante do Ministério 

Público opinou pelo julgamento antecipado dos pedidos. 6. Vieram 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 7. 

Inicialmente, verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez 

que as provas acostadas nos autos são suficientes para o julgamento do 

feito, dessa forma, nos termos do art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado do pedido. 8. Não havendo preliminares e nem outros 

pormenores, passa-se, desde logo, ao mérito da demanda. 9. É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da Constituição 

Federal). 10. A guarda é um instituto jurídico que impõe extensos deveres 

para com a criança ou adolescente. As regras que inspiram o legislador 

sobre este aspecto ensejam sempre e primordialmente o interesse do 

menor. Ou seja, em questão de guarda de criança/adolescente, o que 

deve ser levado em conta é a conveniência para o impúbere. 11. Ademais, 

o infante, in casu, sempre obteve cuidados da genitora, sendo que a sua 

concessão é regularização de situação jurídica que se impõe. 12. Dessa 

forma, visando o bem estar da infante e nos termos do art. 33ss da Lei 

8.069/90 e demais fundamentos, levando em consideração o fato de que 

os genitores acordaram quanto à guarda unilateral e o direito de visitas, 

não há óbice à procedência da ação. 13. Ante ao exposto, em 

consonância com o art. 33ss do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c 

art. 269, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

concedendo a GUARDA da infante JOANA NOGUEIRA COMIN à 

requerente DANIELLE COMIN e, diante disso, CONCEDO ao requerido o 

direito de visitas, determinando que a autora seja intimada para firmar 

termo de compromisso nos autos, conforme o art. 32 c/c art. 33, § 1º, do 

ECA. 14. Por fim, com espeque no art. 1.694 c/c art. 1.696, ambos do 

Código Civil, CONDENO o requerido LUCAS NOGUEIRA DA SILVA ao 

pagamento de alimentos em prol da infante JOANA NOGUEIRA COMIN, na 

razão de 30% do salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por cento) 

referente às despesas com educação e saúde, devidos a partir da 

citação, determinando para tanto a intimação do requerido, para que venha 

a tomar ciência do valor acima estipulado. 15. EXPEÇA-SE Termo de 

Guarda Definitivo. 16. CONDENO a parte requerida ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor da causa, devendo ser observado, se o caso, o §3º do art. 

98 do CPC. 17. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo. 18. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1001907-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. O. (REU)

J. L. M. O. (REU)

G. M. D. N. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

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: 

1001907-65.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LUIZ CARLOS DA SILVA OVIDIO 

REU: GISELE MARTINS DO NASCIMENTO OVIDIO, J. L. M. O., L. M. O. 

Vistos. 1. Trata-se de ação revisional de alimentos manejada por LUIZ 

CARLOS DA SILVA OVÍDIO, em desfavor de JOSÉ LUIZ MARTINS OVÍDIO 

e LAIS MARTINS OVÍDIO, representados por sua genitora GISELE 

MARTINS DO NASCIMENTO, tendo por fim a minoração verba alimentar. 2. 

Narra a vestibular que a obrigação alimentar foi determinada nos autos n. 

1000522-53.2016.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, no importe de 3 

(três) salários mínimos. 3. Aduz que possui outro filho de relacionamento 

anterior, José Gabriel Ovídio, que cursa faculdade de engenharia de 

alimentos junto à UNESP, ao qual também presta alimentos no percentual 

de ½ salário mínimo. 4. Informa perceber a título de remuneração o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que exerce a função de 

Gerente/Administrador da Fazenda Santo Antônia, propriedade rural que 

atua no ramo da pecuária. 5. Requer, assim, a minoração da verba 

alimentar ao patamar de ½ salário mínimo para cada requerido. 6. 

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para 

a minoração dos alimentos, bem como os benefícios da gratuidade da 

justiça, determinando, outrossim, o pagamento das custas processuais ao 

final do processo (id 13060686). 7. A audiência de conciliação/mediação 

restou inexitosa. 8. Os requeridos apresentaram contestação, requerendo 

a total improcedência da ação, para a manutenção da verba alimentar (id 

14073451). 9. Audiência de instrução e julgamento realizada, ocasião em 

que as partes manifestaram desinteresse na produção de prova 

testemunhal. 10. As partes apresentaram memoriais finais escritos. 11. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela improcedência da 

ação. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO 12. Cuida-se de 

pleito de revisão do valor dos alimentos outrora fixados em favor dos 

requeridos. 13. Com efeito, cumpre salientar que a demanda em que se 

visa a rever alimentos deve amparar-se em acontecimentos 

supervenientes à obrigação pré-constituída. Não tendo ocorrido alteração 

do binômio possibilidade/necessidade alimentar, impossível se mostra a 

alteração dos alimentos. 14. Portanto, a pretensão revisional de alimentos 

deve obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 1.699 do Código Civil, 

o qual dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo”. 15. Segundo Arnaldo Rizzardo: 

“Vemos, aí, a possibilidade constante de se alterar a decisão sobre 

alimentos, o que encontra amparo, também, no art. 471, inc. I, do Código de 

Processo Civil:” Nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas, 

relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica 

continuativa, sobreveio modificação do estado de fato ou de direito; caso 

em que poderá a parte pedir a revisão de que foi estatuído na sentença.” É 

a aplicação da chamada cláusula rebus sic stantibus, que tem perfeito 

cabimento nas decisões emanadas de ações de alimentos. Autoriza-se a 

revisão do encargo sempre que se altere a situação econômica, para o 

aumento ou diminuição, e mesmo para a exoneração, como, aliás, vem 

previsto igualmente no art. 15 da Lei nº 5.478”. (RIZZARDO, Arnaldo. 

Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2004). 16. Assim, a revisão dos 

alimentos só tem cabimento quando suficientemente provada a 

modificação na fortuna de quem os percebe ou daquele que os presta, 

visto que “os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, nos 

termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 17. Na espécie, o requerente 

pretende a minoração da verba alimentar sustentando que, por possuir 

outro filho de relacionamento anterior, estaria impossibilitado de arcar 

integralmente com os alimentos fixados em favor dos requeridos. 18. Ao 

analisar os autos, verifico que o Sr. José Gabriel Ovídio realmente é filho 

do requerente, nascido em 20/08/1999, contando, atualmente, com 20 

(vinte) anos de idade. 19. Em que pese o requerente aduza arcar com as 

despesas do referido filho com a faculdade de engenharia de alimentos 

junto à UNESP, não foi juntado aos autos qualquer documento apto a 

demonstrar tal fato, sequer comprovação de matrícula/frequência, boletos 

bancários de aventada despesa e/ou declaração de imposto de renda 

constando o filho como dependente. 20. Sem prejuízo, infiro que o 

requerente trouxe ao feito apenas 7 (sete) comprovantes de depósitos em 

nome da genitora de José Gabriel Ovídio, referentes aos meses de 

maio/2017, agosto/2017, junho/2017, setembro/2017, outubro/2017, 

dezembro/2017 e janeiro de 2018. 21. Constato, assim, que mencionados 

comprovantes não demonstram a impossibilidade financeira do requerido, 

apenas a irregularidade na prestação alimentar, mormente trata-se de filho 

com vinte anos de idade, ao passo que referidos depósitos indicam a 

contribuição de alimentos parcialmente e por apenas sete meses. 22. Da 

mesma forma, malgrado informe perceber, a título de remuneração, o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), como gerente/administrador da Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 87 de 393



Santo Antônia, não foi produzida prova a esse respeito, tampouco 

juntados ao processo comprovantes de rendimentos e/ou declaração de 

imposto de renda do requerente. 23. Nessa senda, vislumbro que o 

requerido não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). 

24. No caso em tela, não se justifica a redução pretendida, pois conforme 

já salientado o encargo pactuado somente poderá ser alterado, em relação 

ao quantum devido a título de alimentos, quando demonstrada cabalmente 

a prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade. 25. Na 

espécie, cumpria ao requerente ter demonstrado de modo convincente a 

alegada impossibilidade financeira. 26. Pela análise dos autos, verifico que 

a alegada impossibilidade financeira, em custear os alimentos nos moldes 

acordados, não restou demonstrada, assim improcedente o pedido. 27. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL - 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO 

DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO - 

INCUMBÊNCIA DO AUTOR DO PEDIDO REVISIONAL - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. I - Consubstancia fato constitutivo do direito alegado pela 

autora-alimentanda, que pretende majorar a verba alimentar em sede da 

ação revisional, a alteração de sua necessidade conjugada, por razões 

objetivas, com a possibilidade do alimentante arcar com o almejado 

aumento, cabendo-lhe, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo 

Civil, a prova deste; II - Recurso Especial não conhecido. (REsp 

986.541/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/10/2008, DJe 28/10/2008)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO 

NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. 

MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA RECORRIDA. I- Da simples 

leitura dos dispositivos acima transcritos, têm-se que a revisão de 

alimentos só tem procedência quando comprovada a mudança de 

capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentando. 

II- Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de 

que os elementos condicionantes da revisional de alimentos, dentre eles, a 

ocorrência da mudança na situação financeira das partes, devem estar 

satisfatoriamente demonstrados, sob pena de indeferimento do pleito. III- In 

casu, infere-se, de fácil, que o Apelante não se desincumbiu de 

comprovar a alteração econômica do Apelado, arguindo apenas, de forma 

genérica, que este possui condições de suportar a majoração da pensão 

alimentícia, sem trazer à colação comprovantes de rendimentos, para que 

se possa aferir o impacto do pagamento de pensão alimentícia sobre a sua 

vida financeira, deixando de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 333, 

II, CPC. IV- E não comprovada a modificação na necessidade dos 

alimentandos ou na possibilidade do alimentante, inviável se mostra a 

modificação pretendida, em especial a majoração dos alimentos. V- Nesta 

ordem de considerações, à míngua de prova que demonstrasse o aumento 

substancial da fortuna do alimentante, ou da redução da capacitada 

financeira do alimentando, ou qualquer outro fato que pudesse redundar 

no aumento das necessidades deste, ônus que lhe cabia e do qual não se 

desincumbiu, urge ser mantida a sentença recorrida. VI- Recurso 

conhecido e improvido. VII- Decisão por votação unânime, em harmonia 

com o parecer do Ministério Público Superior.” (TJ-PI - AC: 

00240191720108180140 PI 201300010001813, Relator: Des. Raimundo 

Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 18/09/2013, 1ª Câmara 

Especializada Cível).” 28. Assim, considerando que a necessidade da 

parte ré é presumida, em razão da menoridade, e o alimentante não 

demonstrou a alteração de sua capacidade financeira, conforme se lhe 

impunha, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, c/c art. 1.699 do CC, não 

prospera o pedido revisional. 29. Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos grafados na vestibular, e em consequência, 

EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. 30. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor da causa (art. 82, §2º, c/c art. 85, do CPC). 31. Ciência ao MP. 32. 

Após o trânsito em julgado não havendo recurso das partes, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo. 33. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 34. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006396-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. A. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006396-48.2018.8.11.0006. AUTOR(A): MEIRE APARECIDA DAS NEVES 

REU: FABRICIO FERNANDO ALVES DE BARROS 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, 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. 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. 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, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. 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: 1005811-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

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

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005811-93.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LUCILENE AUGUSTO DOS 

SANTOS SILVA REU: ADILSON DE LIMA 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, 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. 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. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 
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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. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. 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: 1005811-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

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

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005811-93.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LUCILENE AUGUSTO DOS 

SANTOS SILVA REU: ADILSON DE LIMA 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, 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. 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. 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, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001656-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001656-81.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ELIANE ALVES DA SILVA 

GARCIA EXECUTADO: RODINEI SEBASTIAO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se 

de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos promovido 

por AYLA VITÓRIA SILVA PRENZLER, representada pela genitora 

GRACIELE JANIRA DA SILVA, em face de YURI DERIK PRENZLER, todos já 

devidamente qualificados. 2. Determinada a prisão civil do devedor, o 

mandado segregatório foi regularmente cumprido na data de 07.01.2020, 

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, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004079-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1004079-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: CELIO SILVA Vistos. 1. INTIME-SE a inventariante 

para apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, mesmo que negativa, conforme artigo 620, sob pena de 

remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 2. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, às certidões negativas 

de bens em nome do falecido, bem como as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal. 3. 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 – 
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Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 4. Apresentada as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário 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. 5. Em busca ao sistema INFOSEG foi 

localizado uma motocicleta em nome do falecido, conforme extrato anexo. 

Assim, INTIME-SE o inventariante para se manifestar acerca do aludido 

bem, no prazo de 15 (quinze) dias. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001264-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR DE ARAUJO E COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001264-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KATIA SILENE FERNANDES 

DE ARAUJO E COSTA REQUERIDO: ODENIR DE ARAUJO E COSTA Vistos. 

1. INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar 

certidão de inteiro teor do processo Proc. 0000472-24.2012.5.23.0031 da 

Vara do Trabalho, eis que, caso haja crédito a receber, este deve ser 

arrolado nos presentes autos. 2. INTIME-SE a inventariante para 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

mesmo que negativa, conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi 

artigo 622, I, todos do CPC/2015, devendo arrolar inclusive 3. Na mesma 

oportunidade, deve ser apresentada a certidão negativa da Fazenda 

Pública Municipal. 4. 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. 5. Apresentada as primeiras declarações, forte 

no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário 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. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002889-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

RUFINO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

CANUTO AVELINO DA SILVA (REQUERENTE)

OTILIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANDRESA AVELINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002889-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA AVELINA DA SILVA, 

RUFINO AVELINO DA SILVA, CANUTO AVELINO DA SILVA, OTILIA 

FERREIRA DA SILVA INVENTARIADO: ESPOLIO DE ANDRESA AVELINA 

DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário em relação aos bens 

deixados pelo falecimento de ANDRESA AVELINA DA SILVA, em que 

MARIA AVELINA DA SILVA foi nomeada inventariante. 2. O feito tramitou 

regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do latente 

ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma não se 

manifesta nos autos, mesmo sendo intimado, tanto por seu causídico como 

pessoalmente, para juntada de documentos necessários ao deslinde do 

feito, entretanto, manteve-se inerte. 3. Ainda, houve a tentativa de intimar 

os demais herdeiros para manifestar interesse em exercer o encargo, e, 

apesar de devidamente intimados os herdeiros para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito e no encargo, os mesmos quedaram-se 

inertes, deixando transparecer que a prestação jurisdicional que outrora 

vindicava não mais lhe interessa. É o relato do necessário. DECIDO. 4. 

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), destarte, 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. 5. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

6. Assim, como resta devidamente demonstrada a desídia dos herdeiros, a 

extinção do feito é medida que se impõe. 7. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E PATRONO - 

OBEDIÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. - Intimados o autor, 

pessoalmente, via edital, e na pessoa do seu patrono, para fins de 

caracterização da desídia e não havendo andamento no processo, deve 

ser mantida a extinção por abandono. (TJ-MG - AC: 10702110004018001 

MG , Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 

30/06/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

14/07/2015)” DISPOSITIVO. 8. Pelo exposto, forte na disposição do inciso 

III do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma 

única vez e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença 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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1001164-84.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: CELIA CARVALHO DOS 

SANTOS INVENTARIADO: JOSE CARVALHO DOS SANTOS SENTENÇA 

Indeferimento da petição inicial – via eleita inadequada – inexistência de 

interesse processual – Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos. 

1. CELIA CARVALHO DOS SANTOS qualificada nos autos, requerer o 

levantamento do saldo existente em conta bem como autorização para 

venda de um imóvel, em nome de José Carvalho dos Santos, falecido em 

12/01/2020. 2. Grafa que tem ciência de que o falecido possuía valores 

depositados junto à Caixa Econômica Federal. 3. Alega que existe 

inventário extrajudicial que corre no cartório desta Comarca e que para a 

feitura do inventário á gastos, e por isso requer autorização para a venda 

de um imóvel. 4. Ao final, requer a expedição de alvará de autorização 

para sacar valores em nome do espólio na Caixa Econômica Federal e 

expedição de alvará autorizando a venda de um imóvel em nome do 

falecido. É o quanto basta relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 5. A Lei nº 

11.441/2007 introduziu em nosso ordenamento jurídico o inventário 

extrajudicial, autorizando-o quando envolvidos são capazes e estiverem 

em consenso. Assim, o Código de Processo Civil atual prevê o que a lei 

determina, senão vejamos: “Art. 610. Havendo testamento ou interessado 

incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º Se todos forem 

capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por 

escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de 

registro, bem como para levantamento de importância depositada em 

instituições financeiras.” 6. O inventário extrajudicial trata de faculdade 

concedida aos herdeiros e não obrigação, de modo que, em qualquer 
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caso, sempre será possível a opção pela via judicial. 7. Contudo, uma vez 

escolhida a via extrajudicial, não há razão para buscar a tutela judicial 

para questões relacionadas ao inventário em curso, ainda mais para 

venda de bens do espólio, vez que tal circunstância é restrita ao 

inventário. 8. Assim, não há como admitir a venda de qualquer bem do 

espólio por meio de alvará judicial. 9. Antes da chegada do inventário 

extrajudicial, não havia opção: o inventário e todas as providências 

relativas aos bens e obrigações (ativas e passivas) do espólio tinham de 

passar pelo crivo do juízo do inventário. 10. Contudo, a superveniência do 

inventário extrajudicial modificou esse cenário, pois se todos forem 

capazes, estiverem de acordo e não houver testamento, podem optar pela 

lavratura de escritura pública de inventário e partilha, na qual, além da 

divisão dos quinhões aos herdeiros, pode-se deliberar sobre as dívidas e 

obrigações pendentes do falecido, as quais serão cumpridas por pessoas 

com poderes de inventariante nomeada pelos herdeiros. 11. O art. 447, da 

CNGC extrajudicial, dispõe que: “Art. 447. Quando se fizer necessário 

qualquer ato preparatório ao inventário será nomeado inventariante pelo 

meeiro e herdeiro(s), mediante escritura pública declaratória lavrada com a 

presença de todos os interessados, prévia à escritura pública de 

inventário e partilha que deverá ser obrigatoriamente acatada por 

quaisquer órgãos públicos ou privados nos quais for apresentada, para 

os fins previstos no art. 620, IV, do Código de Processo Civil.” 12. No mais, 

o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 35/2007, para 

regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual em seu art. 14 prevê a 

admissibilidade, de escritura pública de inventário para a transferência de 

bens e direitos se presentes os seus requisitos, senão vejamos: “Art. 3º 

As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio 

consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis 

para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e 

direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 

materialização das transferências de bens e levantamento de valores 

(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 

financeiras, companhias telefônicas, etc.)” (...).” 13. Desse modo, não 

seria cabível o requerimento de alvará judicial em paralelo ao inventário 

extrajudicial, porquanto o pedido de transferência de bens e direitos deve 

também ser requerido extrajudicialmente, nos autos de inventário, não 

sendo adequada a via eleita. 14. Neste sentido, é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE 

SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E ALIENAÇÃO DE SEMOVENTE – 

IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE 

CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E/OU 

EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS PARA O 

REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de saldos de 

contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, 

outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à 

necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a 

legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário 

aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de 

conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem 

consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de 

cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, 

Publicado no DJE 11/03/2014) 15. No mais, quanto ao pedido de 

levantamento de valores, o alvará judicial, previsto no art. 666 do CPC 

destina-se ao pagamento aos dependentes ou sucessores do falecido de 

valores previstos na Lei 6858/80 e que não foram recebidos em vida pelos 

titulares. 16. O recebimento de tais quantias deve obedecer à natureza e 

aos critérios legais. Assim sendo, poderão ser levantadas as quantias 

relativas ao FGTS e PIS-PASEP, restituições de tributos ou os valores 

depositados em cadernetas de poupança e fundos de investimento. No 

que tange aos saldos bancários a lei exige que inexistam outros bens a 

inventariar. 17. A Lei 6858/80 dispõe o seguinte: “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.” 18. Pois bem. Conforme dispositivos acima citados, há 

situações que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o 

requerimento de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à 

sucessão ou de seu reduzido valor. 19. Ocorre que no caso do falecido, 

além dos créditos que ora se pretende levantar, há também outros bens a 

inventariar, razão pela qual os requerentes optaram pela abertura de 

inventário extrajudicial, conforme noticiado na inicial, motivo que impede a 

expedição de alvará, tendo em vista o óbice legal. 20. Neste sentido, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 35/2007, para 

regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual em seu art. 14 prevê a 

admissibilidade, de escritura pública de inventário para as verbas 

previstas na Lei 6858/80, se presentes os seus requisitos, senão 

vejamos: “Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, 

separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial 

e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a 

transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os 

atos necessários à materialização das transferências de bens e 

levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)” 

(...) “Art. 14. Para as verbas previstas na Lei no 6.858/80, é também 

admissível a escritura pública de inventário e partilha.” 21. Assim sendo, 

ausente o interesse de agir, bem como é inadequada a via eleita. 

DISPOSITIVO. 22. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, com fundamento no artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação 

da via eleita e por falta de interesse processual e, em conseqüência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo codex. 23. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. 24. Sem custas. 25. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE, procedendo as anotações de estilo e ARQUIVANDO-SE 

os autos. 26. Publique-se. Intime-se. 27. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES IMPULSIONAMENTO INTIMAÇÃO DAS PARTES 

- AUTOS RETORNARAM DO TJMT Impulsiono os autos para intimar as 

partes integrantes da lide, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem no feito, requerendo o que entender de direito, haja vista o 

retorno do processo da sede recursal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005570-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 
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os autos para intimar a parte autora, com a finalidade que, no prazo de 15 

dias, realize o depósito da diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor 

de R$ 70,00, para cumprimento do Mandado de Citação/Busca e 

Apreensão a ser oportunamente expedido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002024-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS LEITE SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 

1002024-22.2019.8.11.0006 Vistos. 1. Requer a parte requerente ao Id. 

29236560 o bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD. 2. Ante ao 

exposto, PROCEDA-SE o diligente Gestor Judiciário com bloqueio do 

veículo descrito na exordial por meio do sistema RENAJUD. 3. Quanto ao 

pedido para nova tentativa de cumprimento mandado de busca e 

apreensão do veículo no mesmo endereço anteriormente informado, 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento da guia da diligência do oficial de justiça, nos termos da 

intimação de Id. 28755723. 4. Acaso providencie o recolhimento da guia, 

DEFIRO desde já o cumprimento do referido mandado na forma requerida. 

5. Todavia, transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos 

e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002890-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1002890-64.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por 

CLAILTO DA SILVA MOREIRA em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO - DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. 

Em sua inicial (ID. 13846227 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 30/12/2014 que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. 3. Afirma que tentou administrativamente o recebimento da 

indenização e que teve seu pedido indeferido pela seguradora. 4. Requer, 

portanto, pela via judicial o recebimento da indenização no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) referentes ao Seguro DPVAT, além de custas e 

honorários advocatícios. 5. A inicial foi recebida ao ID. 13878461, ocasião 

em que fora designada audiência de conciliação e deferido ao autor o 

benefício da gratuidade de justiça. 6. Contestação é vista ao ID. 16953555 

e documentos anexos, alegando em síntese, que o direito do autor de 

pleitear o recebimento da indenização está prescrito, assevera também 

que carece de provas quanto à invalidez da parte autora e não há de nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente sofrido. Após tecer sua 

argumentação pugnou pela improcedência do pedido. 7. Termo de sessão 

de conciliação é visto ao Id. 17018422, ocasião em que as partes não 

entraram em acordo, sendo a parte autora submetida à perícia médica 

conforme laudo pericial de Id. 17018428. 8. A parte autora apresentou 

impugnação ao Id. 17823824 rebatendo os argumentos trazidos pela 

requerida em sede de contestação, por fim, reiterou pela procedência da 

demanda. 9. Decisão de Id. 278 intimou as partes para especificarem 

provas a serem produzidas. 10. A parte requerente manifestou quanto a 

necessidade de prova pericial (Id. 29329156), ao passo que a parte 

requerida ao Id. 29642531 pugnou pelo julgamento antecipado. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. De plano, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação 

probatória. DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO 12. Afirma a requerida em sede 

de contestação que o direito do autor de pleitear a indenização do Seguro 

DPVAT está prescrito com base no art. 206, §3º, IX do CC/2002. “ART. 

206. PRESCREVE: (...) § 3º EM TRÊS ANOS: (...) IX - A pretensão do 

beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de 

seguro de responsabilidade civil obrigatório.” 13. Afirma ainda a requerida 

que o pedido administrativo se deu em 23/05/2016, enquanto a negativa do 

pedido se deu em 20/06/2016 e o ajuizamento da demanda em 26/06/2018. 

14. O autor em sua impugnação (Id. 17823436) afirma que o resultado só 

lhe foi informado em 02/10/2017 apresentando print de tela do resultado. 

15. Sem mais delongas, é incontroverso que o acidente ocorreu em 

30/12/2014, contudo, conforme documento da pág. 66 do Id. 16953561, 

vislumbro o protocolo de entrega de documentos do autor se deu em 

26/04/2016 e, consoante documento da pág. 03 a negativa de pagamento 

do seguro data de 17/06/2016, todavia, não há nos documentos a data da 

ciência do autor quanto ao não recebimento. 16. Em consulta ao resultado 

d o  s i n i s t r o  p e l o  s i t e :  h t t p : / / 

https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Proce

sso, verifico que razão não assiste ao autor em relação a data de 

negativa de negativa do sinistro, visto que a data que se refere a 

“posição” ou situação do processo demonstrada no print de tela é a do dia 

da pesquisa, conforme consulta feita por este juízo: “SINISTRO 

3160289339 - Resultado de consulta por beneficiário VÍTIMA CLAILTO DA 

SILVA MOREIRA COBERTURA Invalidez PONTO DE ATENDIMENTO 

RECEPTOR DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SEGURADORA LIDER DPVAT - 

OPERAÇÃO CORREIOS BENEFICIÁRIO CLAILTO DA SILVA MOREIRA 

CPF/CNPJ: 01372892192 Posição em 26-03-2020 15:59:32 Seu processo 

foi analisado por nossa equipe técnica e, como identificamos a existência 

de irregularidades, o seu pedido de indenização do Seguro DPVAT foi 

negado.” 17. No portal é possível ver ainda que a abertura do pedido do 

seguro DPVAT conforme a carta se deu em 20/05/2016, enquanto que 

data da carta com o a negativa do pedido é de 17/06/2016. 18. Pois bem, 

da data do acidente (30/12/2014) a até a data do ajuizamento da demanda 

(26/06/2018) se passaram 3 anos, 5 meses, 3 semanas e 6 dias (três ano, 

cinco meses, três semanas e seis dias), sendo que, o prazo de 

interrupção deste período é o lapso entre o início do processo 

administrativo e o seu deslinde que, conforme visto acima, foi de 

20/05/2016 a 17/06/2016, que totalizam apenas 28 (vinte oito) dias, apesar 

da interrupção deste do prazo a levando-se em consideração o prazo do 

processo administrativo, se resta claro que mesmo assim decorreu em 

mais de 3 (três) anos o prazo entre o acidente e o ajuizamento da 

demanda. 19. Neste sentido a súmula n. 405 do STJ: “A ação de cobrança 

do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” 20. Conforme 

entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria o início do prazo de 

contagem da prescrição do direito de recebimento da indenização do 

Seguro DPVAT é a data da ciência da invalidez permanente por laudo 

médico ou quando notória (STJ - REsp 1.388.030/MG). 21. Ora, se o 

próprio autor deixou transparecer em sua impugnação a contestação (Id. 

17823824) que teve ciência de sua invalidez permanente na data do 

acidente (30/12/2014), tendo essa data como ponto de partida para a 

contagem do prazo prescricional, tenho que a data inicial a ser 

considerada na contagem do prazo é a data do acidente, isto é, 

30/12/2014. Neste sentido o entendimento do TJ/MT: “APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – DATA 

DO ACIDENTE – SÚMULA 405 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS 

ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO Súmula 405 

do STJ: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve 

em três anos.” (Ap 97855/2011, DES. JÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/01/2012, Publicado no DJE 26/04/2012).” 

22. Assim, o indeferimento do pedido inicial é a medida que se impõe face 

a prescrição comprovada do direito do autor. DISPOSITIVO 23. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL em razão da 

comprovada prescrição do direito da parte autora de pleitear a 

indenização do Seguro DPVAT. 24. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 25. 
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CONDENO parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa, contudo, SUSPENDO a exigibilidade face ao deferimento 

da gratuidade de justiça. 26. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

27. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 28. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003018-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROZENDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1003018-50.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por 

REGINALDO ROZENDO DOS SANTOS em face de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS - DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua 

inicial (ID. 20660019 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29/10/2018 que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. 3. Afirma que tentou administrativamente o recebimento da 

indenização e que recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), requerendo, portanto, a 

complementação do valor recebido, além de custas e honorários 

advocatícios, no total de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). 4. A inicial foi recebida ao Id. 20665699, ocasião em que fora 

designada audiência de conciliação e deferido ao autor o benefício da 

gratuidade de justiça. 5. Contestação é vista ao Id. 22302205 e 

documentos anexos, alegando em síntese, que já houve pagamento na 

esfera administrativa, pugnando pela improcedência do pedido. 6. Termo 

de sessão de conciliação é visto ao Id. 22302205, ocasião em que as 

partes não entraram em acordo, sendo a parte autora submetida à perícia 

médica conforme laudo pericial de Id. 22645597. 7. A autora apresentou 

impugnação ao Id. 23140169 rebatendo os argumentos trazidos pela 

requerida em sede de contestação, reiterando pela procedência da 

demanda. 8. A requerida manifestou-se ao Id. 23970629 informando 

desinteresse em produzir novas provas, informando o valor que a parte 

autora faz jus em receber. 9. A parte autora, por seu turno, manifestou 

concordância quanto ao laudo pericial (Ids. 23071847 e 24310596). 10. 

Decisão de Id. 28711281 intimou as partes para especificarem provas a 

serem produzidas. 11. A parte autora reiterou pelo julgamento antecipado 

(Id. 29295327), bem como a parte requerida (Id. 29641377). É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 12. De plano, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR 13. Quanto a preliminar arguida pela requerida 

em razão do valor da causa, entendo, que razão não lhe assiste, visto que 

a demanda trata de pedido de complementação, sendo o valor 

apresentado pela parte autora em sua inicial o valor que entende fazer jus 

ao recebimento. Bem por isso, INDEFIRO a preliminar suscitada. 14. Não 

havendo preliminares ou questões pendentes de análise, DECLARO 

SANEADO o feito e passo a fundamentação e ao mérito. 15. No caso em 

tela, verifico que a questão central refere-se ao pagamento integral de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. 16. O pleito exordial apoia-se na Lei 

nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT) que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. 17. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A 

partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 18. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 19. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 20. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o 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: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 21. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 22. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é o “pé direito”, o que condiz com os documentos médicos 

apresentados pela parte autora junto à exordial. 23. Deste modo, não há 

que se falar em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas 

provas acostadas nos autos. 24. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora sofreu lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 75% (intensa) no pé direito. 25. 

Veja-se que todas essas considerações feitas na avaliação médica vão 

ao encontro dos demais documentos constantes dos autos, aduzindo que 

o aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, 

não havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado 

às demais para demonstrar que a requerente está acometida por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. 26. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela 

é essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte 

autora, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 27. Pois bem, em se 

tratando de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do 

valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada caso 

conforme tabela contida na própria legislação. 28. A referida tabela expõe 

os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado 

a serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. 29. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 75% (intensa) no pé direito, o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50 

% = 6.750,00 x 75% = R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). · ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO: R$ 

5.062,50 – R$ 1.687,50 = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais) 30. Desta feita, em consonância com a Lei n. 6.194/1974, vislumbro 

que a parte autora faz jus ao recebimento do valor acima obtido. 

DISPOSITIVO 31. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido constante da inicial CONDENANDO a requerida ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT em favor da parte autora no valor 

de 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 32. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 
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CPC/2015. 33. Visto que houve sucumbência recíproca CONDENO ambas 

as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), dos 

quais caberá a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), 

todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015 e, o 

restante, isto é, 50% (cinquenta por cento), caberá a requerida, nos 

termos do art. 86, do CPC/2015. 34. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

35. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 36. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007175-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RUFINO 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:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo Judicial Eletrônico nº. 

1007175-37.2017.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por DAIANE 

RUFINO DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS - 

DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua inicial (ID. 10671414 e 

anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

10/06/2017 que lhe acarretou lesões de caráter permanente. 3. Afirma que 

tentou administrativamente o recebimento da indenização, contudo, seu 

pedido fora indeferido. Reque, portanto, pela via judicial o recebimento do 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reis) a título de 

indenização, além de custas e honorários advocatícios. 4. A inicial foi 

recebida ao Id. 10672338, ocasião em que fora designada audiência de 

conciliação e deferido ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 5. 

Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 11784959, ocasião em que 

as partes não entraram em acordo, sendo a parte autora submetida à 

perícia médica conforme laudo pericial de Id. 11784849. 6. Contestação é 

vista ao Id. 11840834 e documentos anexos, alegando em preliminarmente 

da ausência do requerimento administrativo; ausência de reposta 

administrativa – regulação pendente; ausência de documentação e 

comprovante de residência em nome de terceiro, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial. Mais adiante, no Id. 13402856 juntou carta 

do indeferimento do pedido administrativo. 7. A autora apresentou 

impugnação ao Id. 16750377 rebatendo os argumentos trazidos pela 

requerida em sede de contestação, reiterando pela procedência da 

demanda. 8. Decisão de Id. 27896956 intimou as partes para 

especificarem provas a serem produzidas. 9. A parte autora manifestou 

pelo julgamento antecipado (Id. 29232675), ao passo que a parte requerida 

apresentou quesitos a serem respondidos em perícia (Id. 29732521). É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 10. De plano, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR 13. Quanto a preliminar arguida pela requerida 

a respeito da ausência do requerimento administrativo, se mostra que 

contraditório visto que ao Id. 13402856, a própria parte juntou a negativa 

do processo administrativo com a negativa do pedido. Bem por isso, 

INDEFIRO a preliminar suscitada. 14. Quanto aos documentos pendentes 

para regulação do sinistro, tendo em vista que basta a comprovação da 

negativa da seguradora em sede administrativa já é suficiente para 

configurar o interesse de agir da parte autora, entendo que a 

documentação contida nos autos se mostra suficiente para formação da 

convicção deste juízo, de modo que, o deferimento ou não do pedido inicial 

se dará na análise do mérito da demanda. Isto posto, INDEFIRO a preliminar 

suscitada. 15. A requerida também suscita em sede de preliminar que a 

parte autora apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro 

configurando a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e requisito para fixação do 

foro. 16. Também REJEITO a preliminar vindicada, pois o endereço da parte 

requerente é verificado nos demais documentos apresentados, como 

boletim de ocorrência e documentação médica apresentada com a inicial, 

não sendo, portanto, obrigatório que o comprovante esteja em nome, 

desde que verídico tal endereço. 17. Não havendo preliminares ou 

questões pendentes de análise, DECLARO SANEADO o feito e passo a 

fundamentação e ao mérito. 18. No caso em tela, verifico que a questão 

central refere-se ao pagamento integral de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão corporal 

incapacitante. 19. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, ainda que 

a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 20. Acerca 

dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 

6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 21. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 22. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 23. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o 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: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 24. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 25. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é o “pé esquerdo”, o que condiz com os documentos médicos 

apresentados pela parte autora junto à exordial. 26. Deste modo, não há 

que se falar em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas 

provas acostadas nos autos. 27. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora sofreu lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 75% (intensa) no pé esquerdo. 28. 

Veja-se que todas essas considerações feitas na avaliação médica vão 

ao encontro dos demais documentos constantes dos autos, aduzindo que 

o aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, 

não havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado 

às demais para demonstrar que a requerente está acometida por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. 29. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela 

é essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte 

autora, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 30. Pois bem, em se 

tratando de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do 

valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada caso 

conforme tabela contida na própria legislação. 31. A referida tabela expõe 

os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado 

a serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 
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decorrente de invalidez permanente parcial. 32. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 75% (intensa) no pé esquerdo, o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50 

% = 6.750,00 x 75% = R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). 33. Desta feita, em consonância com a Lei n. 

6.194/1974, vislumbro que a parte autora faz jus ao recebimento do valor 

acima obtido. DISPOSITIVO 34. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial CONDENANDO a requerida ao 

pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT em favor da parte 

autora no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 

35. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. 36. Visto que houve sucumbência 

recíproca CONDENO ambas as partes ao pagamento proporcional das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), dos quais caberá a parte autora ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento), todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015 e, o restante, isto é, 50% (cinquenta por cento), 

caberá a requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015. 37. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 38. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 39. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004489-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1004489-04.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT ajuizada 

por DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS em face SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. 

Em sua petição inicial (Id. 22166868 e anexos) sustenta a parte autora que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24/02/2019 que lhe 

acarretou lesões de caráter permanente. 3. Afirma que não tentou o 

recebimento da indenização administrativamente, recebendo o total de R$ 

1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

optando pela via judicial para receber o valor total da indenização que 

entende ter direito. 4. Requer, portanto, o recebimento total da indenização 

referente ao Seguro DPVAT, e a condenação da requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios no importe de R$ 2.362,50 (dois mil 

e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 5. Decisão de 

Id. 22195085 deferiu a gratuidade de justiça e designou audiência de 

conciliação. 6. A parte requerida ofereceu contestação ao Id. 24903084 e 

documentos anexos, afirmando, em síntese, que o valor pago ao 

requerente em sede administrativa se mostra adequado à lesão sofrida, 

requerendo, portanto, a improcedência da demanda. 7. Realizada 

audiência (fls. 88/90) não houve acordo entre as partes, ocasião em que o 

juízo promoveu saneamento do feito deferindo a produção de prova 

pericial. 8. A parte autora ao Id. 25617387 impugnou os argumentos 

trazidos à baila pela requerida em sede de contestação, reiterando o 

pedido inicial pela procedência do feito. 9. Audiência de conciliação foi 

realizada conforme termo de Id. 27078077, contudo, sem acordo entre as 

partes, ocasião em que a parte autora foi submetida à perícia médica 

consoante laudo de Id. 27064732. 10. Intimada a se manifestar, a autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da demanda tendo com base no laudo 

pericial (Id. 29047906), ao passo que a requerida ao Id. 28602568, 

informou o valor que entende ser adequado na complementação. É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 11. De plano, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação 

probatória. 12. No caso em tela, verifico que a questão central refere-se 

ao pagamento integral de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, 

em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via 

terrestre o qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. 13. O pleito 

exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados 

por veículos que circulam em via terrestre, ainda que a vítima venha a ser 

o condutor do próprio veículo sinistrado. 14. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. 15. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela parte autora é necessário que a vítima de 

acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

16. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. 17. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o 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: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. 18. No caso em apreço, a partir da análise da documentação 

trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação médica, concluo 

que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o acidente 

de trânsito ocorrido. 19. A avaliação médica realizada foi categórica em 

afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de acidente 

automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o: “pé 

esquerdo”, o que condiz com os documentos médicos apresentados pela 

autora junto à exordial. 20. Deste modo, não há que se falar em ausência 

de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 

21. Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora sofreu lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 25%(leve) no pé esquerdo. 22. Veja-se que todas essas 

considerações feitas na avaliação médica vão ao encontro dos demais 

documentos constantes dos autos, aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado às demais para 

demonstrar que a requerente está acometida por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. 23. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela é 

essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte autora, 

ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 24. Pois bem, em se tratando 

de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso conforme tabela 

contida na própria legislação. 25. A referida tabela expõe os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. 26. Partindo dessas premissas, como no 

caso da parte autor houve a perda parcial incompleta, com repercussão 
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de 25% (leve) no pé esquerdo, o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50 % = 6.750,00 x 25% = R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 27. 

Assim, visto que o valor obtido no cálculo acima é o mesmo valor pago 

administrativamente (Id. 24903633), não há que se falar em 

complementação. DISPOSITIVO 28. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL em razão da comprovada prescrição do 

direito da parte autora de pleitear a indenização do Seguro DPVAT. 29. 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. 30. CONDENO parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade face ao deferimento da gratuidade de justiça. 

31. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 32. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 33. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESVANEI SANTANA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001530-60.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de ESVANEI SANTANA DO 

NASCIMENTO JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Afirma a parte requerente que firmou junto ao requerido 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo 

como objeto do contrato o seguinte bem: MOTOCICLETA HONDA; MODELO 

XRE 300; CHASSI N.º 9C2ND1110GR013123; ANO/MOD: 2016/2016; COR: 

PRETA; PLACA: QBQ-6591; RENAVAM 01108268436. 3. Possuindo o 

referido contrato valor inicial em R$17.032,35 (dezessete mil e trinta dois 

reais e trinta e cinco centavos), a ser restituído por meio de 72 prestações 

mensais, no valor de R$ 367,60 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS 

E SESSENTA CENTAVOS) com vencimento final em 21/09/2020, sendo 

que o requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o 

que resultou na dívida atualizada de R$ 13.374,52 (TREZE MIL TREZENTOS 

E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 4. Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e 

apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da ação, 

ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em 

seu favor. 5. Com a inicial (Id. 18187137 e anexos) a parte requerente 

juntou cópias do contrato firmado e notificação extrajudicial da parte 

requerida. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 22923940. 7. O 

veículo fora apreendido, conforme se extrai da documentação juntada pelo 

Oficial de Justiça (Ids. 19431559 e 19431574) oportunidade em que a 

parte requerida fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 20085523 a parte 

requerida apesar de devidamente citada, não efetuou a purgação da mora 

e também não contestou a demanda. 9. Vieram os autos conclusos. Eis o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 10. Embora regularmente 

citada a parte requerida não contestou a demanda, razão pela qual 

DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da demanda com 

espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 11. Pois bem, pela 

detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela parte 

requerente, restaram provadas: · A existência de contrato de abertura de 

crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: 

MOTOCICLETA HONDA; MODELO XRE 300; CHASSI N.º 

9C2ND1110GR013123; ANO/MOD: 2016/2016; COR: PRETA; PLACA: 

QBQ-6591; RENAVAM 01108268436. · O inadimplemento e a constituição 

em mora pela notificação extrajudicial (Id. 18187544); · A revelia da parte 

requerida e ausência de purgação da mora. 12. O princípio fundamental do 

direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de 

condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus 

da parte requerida a comprovação de situações excludentes de sua 

obrigação. 13. Deste modo, não sendo comprovados pela parte requerida 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou 

ainda, efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do 

Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com 

a consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 14. Por todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre a MOTOCICLETA HONDA; MODELO XRE 300; CHASSI N.º 

9C2ND1110GR013123; ANO/MOD: 2016/2016; COR: PRETA; PLACA: 

QBQ-6591; RENAVAM 01108268436, concedendo a venda pela 

requerente nos termos do Decreto Lei n.º 911/69. 15. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015. 16. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 85, §2° do CPC/2015. 17. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

18. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 19. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001722-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANK DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR GERALDO JUNIOR OAB - RO10548 (ADVOGADO(A))

VANYA HELENA FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS SANTOS OAB - RO5330 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA TOMAZ BRASIL OAB - RO9498 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DA MADEIRA COMERCIO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001722-90.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por JEAN FRANK DA SILVA em face de ATACADÃO 

DA MADEIRA COMERCIO LTDA, ambos qualificados nos autos. 2. Em sua 

inicial (Id. 18426629 e anexos) alega, em síntese, a parte autora ser 

credora da parte requerida na importância atualizada R$ 8.263,32 (oito mil 

duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), representada 

por 03 (três) cheques no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) cada, tendo como fato gerador a aquisição de madeiras serrada 

emitidos pela parte requerida, titular de conta corrente no Banco 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, agência 80365-8, conta 60681-6 e 

praça de Cáceres-MT, sendo: cheque número 000132 com emissão na 

data de 23 de junho de 2018; cheque número 000133 com emissão na 

data de 21 de julho de 2018 e cheque número 000135 com emissão na 

data de 30 de junho de 2018. 3. No despacho de Id. 19388061 o juízo 

recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida, sendo esta 

devidamente citada consoante certificado ao Id. 20146706 4. Conforme 

certificado ao Id. 243345924 a parte requerida não efetuou o pagamento 

da dívida, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 5. Ao Id. 

24342929 é visto o termo de sessão de conciliação, sendo frustrada a 

tentativa de acordo em razão da ausência d aparte requerida. 6. A parte 

autora ao Id. 24779870 manifestou pela conversão da demanda monitória 

em ação executiva e condenação da parte requerida em razão da 

ausência na sessão de conciliação. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 7. Conforme se extrai dos autos, em que pese a 

parte requerida ter sido devidamente citada, contudo, não realizou o 

pagamento do débito e nem ofereceu defesa, configurando assim sua 

revelia. 8. Desta forma, não havendo questões preliminares a serem 

analisadas e sendo desnecessária a dilação probatória, DECLARO 

SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado da demanda na forma 

do art. 355, II, do CPC/2015. 9. Não obstante a aplicação dos efeitos da 

revelia, a petição inicial esta respaldada em prova cabal da existência da 

obrigação da parte requerida (Id. 18426631). 10. De acordo com o 
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disposto no artigo 700 do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer.” 11. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do 

procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter 

processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodium, 2016). 12. Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). 13. Sem dúvidas, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. 14. No caso dos autos os documentos acostados corroboram 

para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova 

hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos “três folhas de 

cheques prescritos sendo cada um no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais)” devidamente assinados pela parte requerida (Ids. 

18426631), o que não foi impugnado e ainda, demonstrativo atualizado da 

dívida (Id. 18426633) que aliados à revelia da parte requerida, levam a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO 15. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo 

judicial, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da importância 

atualizada de R$ 8.263,32 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e 

trinta e dois centavos), devendo o valor exequendo ser atualizado 

monetariamente a partir da data de emissão de cada cheque e os juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à 

instituição financeira. Neste sentido: “(...)I – No tocante ao termo inicial da 

correção monetária e dos juros de mora, em ação monitória fundada em 

cheque prescrito, o STJ firmou entendimento de que “Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação.” (REsp 1.556.834SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).” 16. 

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre valor da causa. 17. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 18. Por 

oportuno, nos termos do art. 334, §8° do Código de Processo Civil, 

IMPONHO à parte requerida multa pela ausência injustificada na tentativa 

de conciliação no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, 

cuja importância deverá ser revertida em favor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. 19. COMUNIQUE-SE a Fazenda Pública Estadual para 

conhecimento e as providências que entender pertinentes. 20. Certificado 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado da condenação e 

promova o cumprimento de sentença. 21. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

ínsitas na CNGC. 22. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 23. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005767-40.2019.8.11.0006

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:

RENAN KENNEDY DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005767-40.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RENAN KENNEDY DE ALMEIDA 

COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma 

a parte requerente que firmou junto ao requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do 

contrato o seguinte bem: VEÍCULO MARCA VW; MODELO: VOYAGE 1.0; 

ANO FABRICAÇÃO: 2009; COR: BRANCA; CHASSI: 

9BWDA05U5AT006196; PLACA: NJJ-3616. 3. Possuindo o referido 

contrato valor inicial em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser restituído 

por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 677,99 (seiscentos e 

setenta e sete reais e noventa e nove centavos), com vencimento final em 

04/08/202, sendo que o requerido teria deixado de cumprir com o 

pagamento das parcelas, o que resultou na dívida atualizada de 

R$10.353,13 (dez mil trezentos e cinquenta e três reais e treze centavos). 

4. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da 

ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do 

bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 24650190 e anexos) a parte 

requerente juntou cópias do contrato firmado e protesto do título. 6. A 

liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 24433566. 7. O veículo fora 

apreendido, conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de 

Justiça (Id. 25237169 e anexos) oportunidade em que a parte requerida 

fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 26100026 a parte requerida 

apesar de devidamente citada, não efetuou a purgação da mora e também 

não contestou a demanda. 9. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 10. Embora regularmente citada a 

parte requerida não contestou a demanda, razão pela qual DECRETO sua 

revelia e passo ao julgamento antecipado da demanda com espeque nos 

arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 11. Quanto à ausência de 

recebimento da notificação extrajudicial pela parte devedora, contudo, com 

a apresentação de protesto do título (Ids. 24650510 e 24650492), tenho 

por comprovada a mora da parte requerida, visto que o protesto do título é 

instrumento eficaz para tanto. Eis o entendimento do STJ: “(...) A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor dever ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor” (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJE 11/10/2013). (grifo nosso) 12. Pois bem, pela detida 

análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela parte 

requerente, restaram provadas: · A existência de contrato de abertura de 

crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: VEÍCULO 

MARCA VW; MODELO: VOYAGE 1.0; ANO FABRICAÇÃO: 2009; COR: 

BRANCA; CHASSI: 9BWDA05U5AT006196; PLACA: NJJ-3616; · O 

inadimplemento e a constituição em mora pelo protesto do título executivo 

(Id. 24650492); · A revelia da parte requerida e ausência de purgação da 

mora. 13. O princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt 

servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias como caso 

fortuito ou força maior, sendo ônus da parte requerida a comprovação de 

situações excludentes de sua obrigação. 14. Deste modo, não sendo 

comprovados pela parte requerida fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte autora, ou ainda, efetuado a purgação da 

mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o 

deferimento da pretensão exordial, com a consequente consolidação da 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da parte credora. 

DISPOSITIVO 15. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e consolido nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e 
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exclusiva, já concedida na liminar sobre o VEÍCULO MARCA VW; 

MODELO: VOYAGE 1.0; ANO FABRICAÇÃO: 2009; COR: BRANCA; 

CHASSI: 9BWDA05U5AT006196; PLACA: NJJ-3616, concedendo a venda 

pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 911/69. 16. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 17. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 85, §2° do CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006426-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUALBERTO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1006426-83.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por UIZ 

GUALBERTO DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS - DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua inicial 

(Id. 16483064 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em jan/2018 que lhe acarretou lesões de caráter permanente. 3. 

Afirma que tentou administrativamente o recebimento da indenização, 

conforme comprovante de envio de correspondência (Id. 17054112), 

contudo, a seguradora não respondeu ao seu pedido. Requer, portanto, 

pela via judicial o recebimento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) a título de indenização, além de custas e honorários 

advocatícios. 4. A inicial foi recebida ao Id. 19569281, onde fora 

designada audiência de conciliação e deferido ao autor o benefício da 

gratuidade de justiça. 5. Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 

22562498, ocasião em que as partes não entraram em acordo, sendo a 

parte autora submetida à perícia médica conforme laudo pericial de Id. 

22563064. 6. Contestação é vista ao Id. 22820876 e documentos anexos, 

alegando em preliminarmente da ausência do requerimento administrativo e 

a adequação do valor da causa, no mérito, pugnou pela improcedência do 

pedido inicial. 8. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao 

laudo pericial conforme documento de Id. 22937567. 9. A parte requerida 

manifestou concordância quanto ao resultado do laudo pericial (Id. 

23217851). 9. A parte autora impugnou a contestação ao Id. 23837501, 

onde rebateu os argumentos trazidos à baila pela requerida, pugnando 

pela procedência da demanda. 10. Ao Id. 26591632 manifestou 

concordância com o laudo pericial. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 11. De plano, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, eis que não há necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES 12. Quanto a preliminar arguida pela requerida a respeito 

da ausência do requerimento administrativo, vislumbro que razão não lhe 

assiste, visto que o autor comprovou o envio de correspondência à 

seguradora (Id. 19478796), todavia, a seguradora quedou-se inerte em 

processar administrativamente o pedido, desta feita, INDEFIRO a preliminar 

suscitada. 13. Quanto à adequação do valor da causa, entendo que a 

parte requerente em sua exordial pugnou pelo recebimento do valor 

máximo previsto na Lei n. 6.194/1974, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), entretanto, a quantificação do valor da indenização, se 

procedente o pedido inicial, deverá ser analisado no mérito da demanda. 

Assim, por entender que não há equivoco no valor inicial, também 

INDEFIRO a preliminar vindicada. 14. Não havendo preliminares ou 

questões pendentes de análise, DECLARO SANEADO o feito e passo a 

fundamentação e ao mérito. 15. No caso em tela, verifico que a questão 

central refere-se ao pagamento integral de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão corporal 

incapacitante. 16. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, ainda que 

a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 17. Acerca 

dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 

6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 18. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 19. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 20. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o 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: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 21. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 22. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é o “joelho direito”, o que condiz com os documentos médicos 

apresentados pela parte autora junto à exordial. 23. Deste modo que, não 

há que se falar em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas 

provas acostadas nos autos. 24. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora sofreu lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 50% (média) no joelho direito. 25. 

Veja-se que todas essas considerações feitas na avaliação médica vão 

ao encontro dos demais documentos constantes dos autos, aduzindo que 

o aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, 

não havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado 

às demais para demonstrar que a requerente está acometida por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. 26. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela 

é essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte 

autora, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 27. Pois bem, em se 

tratando de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do 

valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada caso 

conforme tabela contida na própria legislação. 28. A referida tabela expõe 

os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado 

a serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. 29. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 50% (média) no joelho direito, o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50 

% = 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). 30. Desta feita, em consonância com a Lei n. 
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6.194/1974, vislumbro que a parte autora faz jus ao recebimento do valor 

acima obtido. DISPOSITIVO 31. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial CONDENANDO a requerida ao 

pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT em favor da parte 

autora no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 

32. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. 33. Visto que houve sucumbência 

recíproca CONDENO ambas as partes ao pagamento proporcional das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), dos quais caberá a parte autora ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento), todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015 e, o restante, isto é, 50% (cinquenta por cento), 

caberá a requerida, nos termos do art. 86, do CPC/2015. 34. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 35. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 36. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005096-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ORTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005096-85.2017.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de SANDRA ORTEGA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte 

requerente que firmou junto ao requerido contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte 

bem: MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 1.6, 

CHASSI 9BGSB19N04B184928, PLACA NCT-1048, RENAVAM 833243284, 

COR BEGE, ANO 04/05, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. 3. Possuindo o 

referido contrato valor inicial em R$21.362,11 (vinte e um mil trezentos e 

sessenta e dois reais e onze centavos), a ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$471,39 (quatrocentos e setenta e um 

reais e trinta e nove centavos), com vencimento final em 22/09/2019, 

sendo que a parte requerida teria deixado de cumprir com o pagamento 

das parcelas, o que resultou na dívida atualizada de R$ 15.889,63 (Quinze 

mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos). 4. Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e 

apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da ação, 

ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em 

seu favor. 5. Com a inicial (Id. 9646929 e anexos) a parte requerente 

juntou cópias do contrato firmado e protesto do título. 6. A liminar fora 

deferida pelo juízo ao Id. 10630920. 7. O veículo fora apreendido, 

conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 

10734458 e anexos) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 8. 

Conforme certidão de Id. 11823732 a parte requerida apesar de 

devidamente citada, não efetuou a purgação da mora e também não 

contestou a demanda. 9. Por fim, requereu a parte autora pelo julgamento 

antecipado da demanda (Id. 21992763). 10. Vieram os autos conclusos. 

Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. Embora 

regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, razão 

pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado da 

demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. 

Quanto à ausência de recebimento da notificação extrajudicial pela parte 

devedora, contudo, com a apresentação de protesto do título (Ids. 

9646991 e 9647004), tenho por comprovada a mora da parte requerida, 

visto que o protesto do título é instrumento eficaz para tanto. Eis o 

entendimento do STJ: “(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor dever ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor” (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJE 11/10/2013). (grifo nosso) 

13. Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à 

baila pela parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato 

de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto: MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 1.6, 

CHASSI 9BGSB19N04B184928, PLACA NCT-1048, RENAVAM 833243284, 

COR BEGE, ANO 04/05, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL; · O inadimplemento e 

a constituição em mora pelo protesto do título executivo (Id. 9647004); · A 

revelia da parte requerida e ausência de purgação da mora. 14. O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus da parte requerida a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. 15. Deste modo, não sendo comprovados pela parte 

requerida fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

autora, ou ainda, efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do 

art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão 

exordial, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena 

e exclusiva do bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 16. Por todo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da 

parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na 

liminar sobre o MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 

1.6, CHASSI 9BGSB19N04B184928, PLACA NCT-1048, RENAVAM 

833243284, COR BEGE, ANO 04/05, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, 

concedendo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 

911/69. 17. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 18. Com fundamento 

no princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 19. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

20. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 21. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006788-85.2018.8.11.0006

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:

FLORISVALDO FERREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006788-85.2018.8.11.0006 Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor FLORISVALDO FERREIRA 

NOGUEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. 

Afirma a parte requerente que firmou junto ao requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do 

contrato o seguinte bem: VEÍCULO MARCA: HYUNDAI; MODELO: HB20 1.0; 

ANO FABRICAÇÃO: 2013; COR: PRETA; CHASSI: 9BHBG51CADP101751; 

PLACA: OBQ-8328. 3. Possuindo o referido contrato valor inicial em 

R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), a ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$ 976,41 (novecentos e setenta e seis 

reais e quarenta e um centavos), com vencimento final em 07/08/2021, 

sendo que a parte requerida teria deixado de cumprir com o pagamento 

das parcelas, o que resultou na dívida atualizada de R$30.714,27 (trinta mil 

setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). 4. Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo. No mérito, pugnou pela procedência da ação, ratificando-se a 

liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em seu favor. 5. 

Com a inicial (Id. 16965504 e anexos) a parte requerente juntou cópias do 

contrato firmado e protesto do título. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao 
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Id. 17103941. 7. O veículo fora apreendido, conforme se extrai da 

documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 20578113 e anexos) 

oportunidade em que a parte requerida fora citada. 8. Conforme certidão 

de Id. 21464683 a parte requerida apesar de devidamente citada, não 

efetuou a purgação da mora e também não contestou a demanda. 9. Por 

fim, requereu a parte autora pelo julgamento antecipado da demanda (Id. 

23729298). 10. Vieram os autos conclusos. Eis o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 11. Embora regularmente citada a parte requerida 

não contestou a demanda, razão pela qual DECRETO sua revelia e passo 

ao julgamento antecipado da demanda com espeque nos arts. 344 e 355, 

II, ambos do CPC/2015. 12. Quanto à ausência de recebimento da 

notificação extrajudicial pela parte devedora, contudo, com a 

apresentação de protesto do título (Ids. 16965509 e 16965510), tenho por 

comprovada a mora da parte requerida, visto que o protesto do título é 

instrumento eficaz para tanto. Eis o entendimento do STJ: “(...) A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor dever ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor” (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJE 11/10/2013). (grifo nosso) 13. Pois bem, pela detida 

análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela parte 

requerente, restaram provadas: · A existência de contrato de abertura de 

crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: VEÍCULO 

MARCA: HYUNDAI; MODELO: HB20 1.0; ANO FABRICAÇÃO: 2013; COR: 

PRETA; CHASSI: 9BHBG51CADP101751; PLACA: OBQ-8328; · O 

inadimplemento e a constituição em mora pelo protesto do título executivo 

(Id. 16965510); · A revelia da parte requerida e ausência de purgação da 

mora. 14. O princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt 

servanda, só derrogado diante de condições extraordinárias como caso 

fortuito ou força maior, sendo ônus da parte requerida a comprovação de 

situações excludentes de sua obrigação. 15. Deste modo, não sendo 

comprovados pela parte requerida fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte autora, ou ainda, efetuado a purgação da 

mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o 

deferimento da pretensão exordial, com a consequente consolidação da 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor da parte credora. 

DISPOSITIVO 16. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e consolido nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva, já concedida na liminar sobre o VEÍCULO MARCA: HYUNDAI; 

MODELO: HB20 1.0; ANO FABRICAÇÃO: 2013; COR: PRETA; CHASSI: 

9BHBG51CADP101751; PLACA: OBQ-8328, concedendo a venda pela 

requerente nos termos do Decreto Lei n.º 911/69. 17. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com exame de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015. 18. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 85, §2° do CPC/2015. 19. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

20. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 21. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002686-20.2018.8.11.0006

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:

REYDSON FERRAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002686-20.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor REYDSON FERRAZ DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte 

requerente que firmou junto ao requerido contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte 

bem: VEÍCULO MARCA: GM; MODELO: PRISMA MAXX; ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2008; COR: BRANCA; CHASSI: 9BGRM69809G141636; 

PLACA: NJC-2706. 3. Possuindo o referido contrato valor inicial em 

R$13.000,00 (treze mil reais), a ser restituído por meio de 48 prestações 

mensais, no valor de R$ 530,71 (quinhentos e trinta reais e setenta e um 

centavos), com vencimento final em 17/10/2021, sendo que a parte 

requerida teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que 

resultou na dívida atualizada de R$17.909,49 (dezessete mil novecentos e 

nove reais e quarenta e nove centavos). 4. Após tecer suas razões de 

fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo. 

No mérito, pugnou pela procedência da ação, ratificando-se a liminar, para 

o fim de consolidar a propriedade do bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 

13695072e anexos) a parte requerente juntou cópias do contrato firmado 

e protesto do título. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 13932945. 7. 

O veículo fora apreendido, conforme se extrai da documentação juntada 

pelo Oficial de Justiça (Id. 14203456 e anexos) oportunidade em que a 

parte requerida fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 17574222 a parte 

requerida apesar de devidamente citada, não efetuou a purgação da mora 

e também não contestou a demanda. 9. Por fim, requereu a parte autora 

pelo julgamento antecipado da demanda (Id. 17688401). 10. Vieram os 

autos conclusos. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. 

Embora regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, 

razão pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado 

da demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. 

Quanto à ausência de recebimento da notificação extrajudicial pela parte 

devedora, contudo, com a apresentação de protesto do título (Ids. 

13695093 e 13695097), tenho por comprovada a mora da parte requerida, 

visto que o protesto do título é instrumento eficaz para tanto. Eis o 

entendimento do STJ: “(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor dever ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor” (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJE 11/10/2013). (grifo nosso) 

13. Pois bem, pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à 

baila pela parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato 

de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto: VEÍCULO MARCA: GM; MODELO: PRISMA MAXX; ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2008; COR: BRANCA; CHASSI: 9BGRM69809G141636; 

PLACA: NJC-2706. · O inadimplemento e a constituição em mora pelo 

protesto do título executivo (Id. 13695097); · A revelia da parte requerida e 

ausência de purgação da mora. 14. O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus da parte 

requerida a comprovação de situações excludentes de sua obrigação. 15. 

Deste modo, não sendo comprovados pela parte requerida fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ou ainda, 

efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do art. 3º do Decreto 

Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, com a 

consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 16. Por todo o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o VEÍCULO MARCA: GM; MODELO: PRISMA MAXX; ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2008; COR: BRANCA; CHASSI: 9BGRM69809G141636; 

PLACA: NJC-2706, concedendo a venda pela requerente nos termos do 

Decreto Lei n.º 911/69. 17. Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 

18. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 19. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 20. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001842-70.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Advogado da parte autora, com o fito de que, no prazo legal, apresente 

impugnação junto aos autos. Cáceres, 27 de março de 2020. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA JUSTINA GOMES (REU)

CARLOS HENRIQUE BRASILEIRO GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 27 de março de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 30666050), pleiteando o que entenderem de direito. Cáceres, 

27 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006543-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006543-40.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.219,03 ESPÉCIE: 

[Financiamento de Produto]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

LUIZ DA SILVA Endereço: Bom Jardim, 213, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: RUA CANADÁ, 387, 

JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para no prazo de 15 (quinze)dias , impugnar a contestação apresentada 

pelo requerido. Cáceres-Mt , 27 de março de 2020. Solange Bíscaro 

Marques (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001194-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001194-22.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos etc. Embora o representante do Ministério Público tenha 

apresentado fundamentos para justificar a distribuição da ação ao Juízo 

cível de competência genérica (2ª ou 3ª varas deste foro) não se pode 

desconsiderar que a inicial aponta ao Município a responsabilidade 

passiva para a tutela almejada. Em havendo interesse jurídico do ente 

público municipal não há como afastar a necessidade de distribuição ao 

Juízo da 4ª vara por ser o competente para processar e julgar os feitos 

relacionados à fazenda pública nos termos da Resolução n. 

005/2014-TP/TJMT. Ressalto ainda que nos termos do art. 2°, §1°, inciso I 

da Lei 12.153/2009 versando a demanda sobre matéria inerente a direito 

difuso não há que se falar na competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Com efeito, promovo a redistribuição desta ação ao Juízo 

da quarta vara deste foro. Cáceres/MT., 27 de Março de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1004388-98.2018.8.11.0006

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:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004388-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR No 

despacho de id. Num. 19799709 foi deliberado: Visando ter maiores 

elementos para o saneamento do feito e/ou o julgamento antecipado, 

delibero para que a parte autora proceda a juntada de informações 

detalhadas das operações liquidadas que originaram à cédula objeto da 

lide e que estão descritas no documento de id. Num. 14807014 - Pág. 3. 

Tal informação deve ser especificada com informação sobre a natureza 

da obrigação, juros incidentes, período do saldo devedor e toda a qualquer 

informação que possibilite ter a compreensão do saldo devedor. Intimado o 

Autor peticionou no id. Num. 20473284 solicitando a juntada de extratos. A 

cédula objeto da lide é fruto da consolidação de outras dívidas, conforme 

descritas no id. Num. 14807014 - Pág. 3. O Requerido sustenta que as 

dívidas anteriores eram provenientes de créditos rurais, e requer a 

aplicação de todas as normas definidoras desta modalidade de crédito. 

Como salientado pelo Devedor, o Credor não prestou nenhum 

esclarecimento, não impossibilitando este juízo ter maiores elementos para 

julgar a lide e/ou realizar decisão de saneamento do feito. Assim, como 

ficou silente sobre os pontos defendidos nos embargos, faz-se 

necessário reoportunizar ao Credor cumprir e prestar todas as 

informações já solicitadas no despacho de id. Num. 19799709, com 

fundamento no art. 6º do CPC, o que estipulo em quinze dias. Intime-se. 

Sendo prestadas as informações, faculto ao Requerido manifestar no 

mesmo prazo, e após, retorne concluso. Caceres, 27 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (REU)

JOSE MILTON DA SILVA (REU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (REU)

GENIVALDO DE BRITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001397-23.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA JOSE REIS LIMA RÉU: CLODOALDO JOSÉ VALENCIO, RENATO 

KITAISKI, GENIVALDO DE BRITO, JOSE MILTON DA SILVA Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Maria José Reis 

Lima em face de Clodoaldo José Valêncio, Renato Kitaiski, Genivaldo de 

Brito e José Milton da Silva, alegando, em síntese, que é legítima 

proprietária e possuidora de uma área rural com 270 alqueires de terras, 

situada na região Serra da Laranjeira e denominada Fazenda Paraíso, a 

qual passou a ocupar em 09.12.2013 após a aquisição, promovendo 

benfeitorias como a construção de cerca, de um barracão e curral. Alega 

que o antigo possuidor exerceu posse mansa, pacífica sem oposição por 

vários anos, continuada pela requerente desde a aquisição. Assevera que 

como forma de pagamento de parte do valor para aquisição da área, 

promoveu a entrega de um imóvel residencial urbano, conforme suposta 

prova documental. Argumenta que, entretanto, em abril de 2016 sofreu 

turbação/esbulho da sua posse na medida em que os invasores 

danificaram a cerca construída no local, ingressando com máquinas e 

pessoas armadas que se denominam possuidores do imóvel. Afirma que 

os supostos invasores são vizinhos da área em questão e que 

aproveitando da sua fragilidade da requerente após o falecimento do seu 

companheiro, utilizaram da força para invadir a área que supostamente 

cuidava sozinha. Alega ter sido impedida de adentrar á propriedade, 

inclusive foi ameaçada de morte. Alega que a posse dos requeridos é 

precária e clandestina, desprovida de justo título, causando danos 

irreparáveis. Após tecer seus argumentos fáticos e expor os 

fundamentos jurídicos, requereu a concessão de liminar a fim de que 

fosse reintegrada na posse da área e no mérito, a confirmação da liminar 

e procedência da ação. Juntou documentos nos ids. 1852887, 1852893, 

1852896, 1852941, 1852965, 1853012, 1853035, 1853040. Após emenda 

da inicial, a inicial foi recebida e foi designada audiência de justificação 

para análise da liminar pleiteada. Citados, os requeridos ingressaram com 

incidente de falsidade em face da autora e da testemunha por ela arrolada, 

Geraldino Alves de Abreu, alegando, em resumo, que a declaração 

firmada pela referida testemunha, juntada pela autora quando da 

propositura da demanda, seria falsa, uma vez que os requeridos na 

incidental jamais exerceram a posse do imóvel em questão, conforme 

supostamente comprovam as declarações emitidas pelos moradores da 

região. Requereram a acareação entre as testemunhas por eles arroladas 

e o requerido no incidente, testemunha indicada pela parte autora. Ao final, 

pugnaram pela procedência do incidente, declarando a falsidade das 

declarações prestadas por Geraldino Alves de Abreu. Juntaram 

documentos (ids. 3659760, 3659770, 3659783, 3659787, 3659798, 

3659810, 3659818, 3659820). Realizada audiência de justificação, foi 

colhido o depoimento da testemunha arrolada pela autora. O ato foi 

renovado em razão da não localização do arquivo audiovisual gravado na 

primeira audiência, sendo novamente colhido o depoimento da testemunha. 

A autora manifestou arrolando nova testemunha (id. 5859963), o que foi 

impugnado pelos demandados na própria audiência (id. 6128387). A oitiva 

da nova testemunha foi indeferida pelos argumentos expostos no 

despacho proferido em audiência (id. 6128387). Em razão disso, o ato foi 

repetido e colhido tão somente o depoimento da testemunha arrolada no 

prazo. A liminar solicitada pela autora foi indeferida através da decisão de 

id. 6136901, por ausência de prova quanto a data do esbulho, tampouco 

que tenha ocorrido a menos de ano e dia, além de não demonstrado a que 

título a autora teria adentrado ao imóvel. Os requeridos apresentaram 

defesa no id. 6856100. Alegaram, preliminarmente, inépcia da inicial com 

fulcro no art. 330, §1º, inciso III, do CPC, argumentando ausência de 

demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, porquanto a 

autora não teria demonstrado a posse e o esbulho alegado, deixando de 

discorrer sobre os fatos da demanda. No mérito, sustentam que a autora 

jamais exerceu a posse sobre o imóvel, tampouco promoveu a edificação 

na área, além de não comprovar o esbulho possessório sustentado. 

Argumentam que a área de 270 alqueires do imóvel teria sido alienada por 

João Alves Soares e Creuza de Camargo Silva à Orlardino Aparecido 

Cardoso em 01.11.2013, e que da referida área foram desmembrados 50 

alqueires supostamente vendidos à autora, conforme se verifica do 

suposto contrato de compra e venda. Contudo, asseveram que o referido 

contrato seria fictício, uma vez que a autora na verdade mantinha 

relacionamento amoroso extraconjugal com o terceiro Orlandino, que teria 

confeccionado o aludido documento a fim de ocultar o patrimônio da sua 

esposa após adquirir a área total do imóvel, cujo pagamento se deu, em 

parte, com a entrega de um imóvel de propriedade da requerente. Alegam 

que após o falecimento do vendedor e do comprador da área, os 

herdeiros de João Alves Soares (vendedor) entraram em contato com os 

herdeiros de Lourival Alves Soares buscando o recebimento do valor 

remanescente do contrato, contudo, por não terem condições de arcar 

com o pagamento da quantia devida, firmaram acordo com os 

herdeiros/credores e adquiriram a área mediante lavratura de instrumento 

público de venda cessão de direitos de posse. Asseveram que na data da 

aquisição o imóvel encontrava-se abandonado há anos, uma vez que o 

terceiro Orlandino e a autora nunca exerceram posse sobre a área. 

Sustentam que a posse por eles exercia é de boa-fé, contínua, mansa e 

pacífica. Verberam que na verdade, a autora é proprietária de tão somente 

50 alqueires do imóvel em litígio, razão pela qual o pedido inicial não deve 

ser acolhido. Alternativamente, em caso de procedência da ação, 

requerem a indenização pelas benfeitorias supostamente promovidas na 

área. Após tecerem seus argumentos de fato e direto, requereram o 
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acolhimento da preliminar arguida, e se ultrapassada, a total improcedência 

da demanda. Alternativamente, em caso de procedência, requereram a 

indenização pelas benfeitorias realizadas na área. Juntaram inúmeros 

documentos (ids. 6856659 – págs. 01 a 13; id. 6856366 – págs. 01 a 05; 

id. 6856952 – págs. 01 a 05; id. 6857003 – págs. 01 a 05; id. 6857020- 

págs. 01 a 03; id. 6857017 – págs. 01 a 03; id. 6857535 – págs. 01 a 03; 

id. 6857977 – págs. 01 a 06; id. 6858135 – págs. 01/02; ids. 6858274, 

6858307, 6859187, 6859308, 6859348, 6859365, 6859413, 6859443, 

6859483,6859540, 6859568, 6859612, 6859744, 6859748, 6859857, 

6859828, 6859927, 6859984, 6860021, 6860074, 6860136, 6860210, 

6860359, 6860459, 6860536, 6860618, 6860739, 6860845, 6865763, 

6865773, 6865776, 6865796, 6865811, 6865855, 6865862, 6865879, 

6865906, 6865915, 6866003, 6866014, 6866023, 6866050, 6866057, 

6866087, 6866069, 6866569, 686692, 6866943, 6869697, 6867019, 

6867033, 6867076, 6867081, 6867108, 6867132, 6867132, 6867155, 

6867165, 6867173, 6867208, 6867270, 686279, 6867445, 6867478, 

6867512, 6867563, 6867594, 6867608, 686608, 6867626, 6867685, 

6867714, 6867761, 6867927, 6867956, 6867997, 6868044, 6868077, 

6868200, 6868206, 6868252, 6868289, 6868337, 6868370, 6868400). No 

id. 7825339 a requerente apresentou impugnação à contestação. Alegou 

que os herdeiros não teriam legitimidade para alienar o imóvel uma vez que 

não são proprietários da área e sim a autora, sendo inválidos os contratos 

de aquisição firmados. Impugnou todos os documentos juntados pelos 

requeridos, argumentando ilegalidade da documentação em razão da 

suposta posse injusta dos requeridos. Intimadas a especificarem provas, 

as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal. O feito foi 

saneado e a preliminar afastada por se confundir com o mérito. Na 

oportunidade foi deferida a prova testemunhal e fixado prazo para 

indicação do rol de testemunhas (id. 10884865). A autora foi intimada a se 

manifestar acerca do incidente de falsidade arguido no id. 3659745 no 

prazo de 15 dias (id. 15490603). Juntou manifestação no id. 17429830. Os 

requeridos, por sua vez, alegaram intempestividade da manifestação (id. 

17703308). Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos 

os depoimentos das partes, a autora através de seu Curador, bem como a 

oitiva de 04 testemunhas (id. 17750927 – págs. 1 a 4; id. 17751152 – 

págs. 01 a 06). A autora apresentou suas alegações finais no id. 

18217981 e os requeridos no id. 18323192. A requerente juntou novos 

documentos posteriormente (ids. 18783842 págs. 01 a 06; id. 18848463 – 

págs. 01 a 03). Intimados (id. 19314964), os requerido não se 

manifestaram. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de reintegração de 

posse na qual a autora alega ter sofrido esbulho pelos requeridos, que 

teriam supostamente invadido o imóvel objeto da demanda, de 270 

alqueires, soa área rural de 270 alqueires, sobre a qual a requerente alega 

exercer a posse desde 09.12.2013, após a sua aquisição. Por outro lado, 

em defesa, os requeridos alegam que a autora jamais exerceu a posse do 

bem, e que na verdade a área foi vendida a terceiro já falecido, com quem 

a requerente mantinha relacionamento extraconjugal, e que por ausência 

de pagamento do valor total ajustado, os herdeiros pactuaram acordo no 

qual os requeridos adquiram a área. Verberam que a autora é proprietária 

tão somente de 50 alqueires. Arguiram incidente de falsidade no da 

declaração da testemunha Geraldino Alves de Abreu. Diante disso, antes 

de analisar o mérito da demanda, passo a análise do incidente de falsidade 

arguido. Consoante o art. 430 do CPC: Art. 430. A falsidade deve ser 

suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. 

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como 

questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como 

questão principal, nos termos do inciso II do art. 19. Ademais, de acordo 

como art. 431 do CPC, “a parte arguirá a falsidade expondo os motivos em 

que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado”. Na 

hipótese, os requeridos argumentam que a declaração firmada pela 

testemunha Geraldino Alves de Abreu (id. 1853012) seria inverídica, 

especialmente no que tange a afirmativa de que a autora exerceu posse 

sobre a área em litígio, sob o argumento que a autora nunca possuiu o 

imóvel. Contudo, traçando um paralelo entre a declaração firmada pela 

testemunha no documento juntado no id. 1853012 e os depoimentos 

prestados por ela em Juízo, não identifico a existência de declaração 

inverídica ao ponto de caracterizar falsidade do relato, ao passo que 

ambas as declarações são no sentido de esclarecer a situação fática que 

tem conhecimento a respeito do caso concreto. Ademais, não se pode 

exigir que a testemunha tenha pleno conhecimento o exato significado das 

denominações “posse” e “propriedade” no que tange ao sentido jurídico 

das palavras. Em resumo, a meu ver, a testemunha foi clara ao depor 

sobre os fatos que presenciou e as conclusões que deles extraiu 

segundo sua própria interpretação, razão pela qual seu depoimento deve 

ser valorado e confrontado com as demais provas. Assim, rejeito o 

incidente arguido. Passo a análise no mérito da ação principal. No que 

tange a alegada irregularidade na representação da parte autora através 

de Curador, considerando tratar-se de vício sanável, nos termos do art. 76 

do Código de Processo Civil, tendo a parte autora promovida a juntada do 

novo termo de Curatela provisório nomeando Sebastião Reis Lima como 

seu Curador, rejeito o pedido formulado pelos demandantes no id. 

18848463. A respeito da reintegração de posse, assim dispõe o Código de 

Processo Civil: “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.”. Relativamente à norma 

referida, leciona Nelson Nery Junior: “Posse. As possessórias se 

caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico 

posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o 

pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi e 

os fundamentos do pedido do autor.” (Nery Júnior, Nelson. Código de 

Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 1177). À luz do art. 1.196 do CC, considera-se 

“possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 

alguns dos poderes inerentes à propriedade. O possuidor tem direito de 

ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso 

de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e dos arts. 560 e 561 ambos 

do CPC/15. O art. 561 do CPC, por sua vez, versa incumbir ao autor da 

ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a 

continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a 

perda da posse (na ação de reintegração). No que tange a defesa da 

posse, o art. 1.210 do Código Civil dispõe: Art. 1.210. O possuidor tem 

direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de 

esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser 

molestado. § 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou 

restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de 

defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 

manutenção, ou restituição da posse. § 2º Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa.” É preciso lembrar que posse e propriedade não se 

confundem. Propriedade é o direito de usar, fruir ou de dispor de um bem 

(art. 1.228, CC), ao passo que posse é o efetivo exercício de quaisquer 

desses poderes (art. 1.196, CC). Há, portanto, diferença entre o juízo 

petitório e o possessório, referindo-se o primeiro ao domínio, e o segundo, 

à posse. Nesse sentido, Darcy Bessone refere: “Barassi estabelece 

lúcida distinção, que facilitará a compreensão de tal diferença. Distingue 

titularidade do direito, de um lado, e, do outro, exercício do direito. A 

titularidade cabe a quem é titular do direito, enquanto o seu exercício pode 

caber a outra pessoa. Podem a titularidade e o exercício reunir-se em uma 

só pessoa, como podem encontrar-se em pessoas diversas. A distinção 

entre o título e o exercício serve de base à distinção entre o juízo petitório 

e o possessório” (Da posse, Saraiva, 1996, p. 183). Pois bem, desde logo, 

ressalto que a discussão travada em ação de reintegração de posse diz 

respeito à posse e não à propriedade, motivo pelo qual o que compete aqui 

averiguar é se o a autora comprova, ou não, o exercício da posse, e 

consequente esbulho por parte do apelado. Tal apontamento é necessário 

na medida em que a discussão travada pelas partes apresentada um 

cenário embaralhado no que tange a compra e venda da área, ao passo 

que vários contratos envolvendo a área foram juntados nos autos com a 

finalidade de demonstrar a aquisição do imóvel, ora indicando o terceiro 

Orlandino como adquirente, ora apontando como compradora a autora, 

curiosamente em data posterior, e tendo como alienantes os mesmos 

vendedores que firmaram compromisso de venda com o terceiro Orlandino 

(ids. 1852941, 1852965, 6858135), além e contrato de compra e venda de 

50 alqueires extraídos da área maior (270 alqueires), tendo como 

compradora a requerente (id. 6859413). Não obstante, foram acostados 

ainda contratos de venda e cessão de direitos que demonstram a suposta 

venda e cessão da área, fracionada para venda aos requeridos (ids. 

6867563 6866087, 6857977, 6867445), além e contrato de suposto 

distrato do negócio firmado entre os terceiros Orlandino e João Alves, 
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ambos falecidos, através dos respectivos herdeiros que decidiram, em 

tese, por fim ao negócio jurídico que envolvia a compra e venda de 270 

alqueires da área. Em resumo, no que diz respeito a suposta aquisição da 

propriedade o caso concreto se mostra conflituoso, dando azo à maiores 

discussões acerca de validade dos inúmeros negócios jurídico 

envolvendo a área, o que poderá ser discutido eventualmente em ação 

própria e pertinente para tanto, não competindo á este Juízo o 

enfrentamento das referidas questões por ora. Contudo, como exposto, a 

situação em conflito posta á este Juízo na presente demanda diz respeito 

à posse, portanto, a prova relativa à aquisição/compra e venda da 

propriedade será valorada apenas para análise do litígio em contexto, no 

que influenciar a questão possessória. Feitas tais considerações, 

analisando o feito sob a ótica da discussão travada, ou seja, a 

reintegração da posse pugnada, vislumbro que a demandante não se 

desincumbiu de provar suas alegações, tal como exige o disposto no art. 

373, I, do CPC/15, não estando presentes os requisitos necessários à 

procedência do pedido reintegratório, porquanto não restaram 

preenchidos os requisitos da ação possessória. Explico: No que tange a 

posse e esbulho possessórios defendidos pela requerente na inicial, a 

prova produzida nos autos é insuficiente para corroborar as alegações 

firmadas pela autora. No que tange a declaração firmada pela testemunha 

arrolada pela requerente, Sr. Geraldinho Alves de Abreu, notadamente no 

que tange a posse e propriedade da demandante sobre o imóvel em litígio, 

ao proceder com a sua oitiva, percebo que a testemunha assim declarou 

por ter interpretado que a suposta compra e venda envolvendo a área em 

litígio, celebrada, em tese, pelo terceiro Orlandino e os antigos 

proprietários do imóvel, e as visitas da requerente á área, configurariam a 

posse e propriedade do bem em favor da autora, porquanto reconhecia a 

mesma como companheira do terceiro mencionado e que teria envolvido 

um imóvel de sua propriedade no aludido negócio. Contudo, é evidente que 

a situação narrada por si só não é capaz de evidenciar a posse alegada 

pela autora, mormente porque o relato da testemunha está 

desacompanhado de qualquer outra prova que pudesse evidenciar o 

exercício de posse da demandante sobre a área. Para melhor elucidar a 

conclusão acima destacada, transcrevo trecho do depoimento prestado 

pela aludida testemunha: “...Que o Sr. João vendeu para o Orlandino a 

área; Que somente tem conhecimento de alguns fatos (disse: alguma 

coisa) quando o Sr. Orlandino já tinha feito o negócio; Que tinha 

propriedade lá e fizeram uma certa amizade, “um conhecimento”; Que as 

vezes ficavam conversando até tarde na sua casa; Que ele era um 

senhor de mais idade e que eles se deram muito bem; Que ele disse que 

estava comprando essa área para ele morar; Que ele tava saindo da 

Fazendinha Cardoso, ai íris morar lá com a autora; Que ele apresentou ela 

como esposa dele; Que quando conheceu ele, que depois que foi saber 

que ele estava separando da família legítima dele; Que quem conheceu 

como esposa dele foi a Dona Maria (autora); Que um dia eles estavam 

conversando, que ele já tinha uma certa intimidade; Que falou para ele que 

ele estava “montado no dinheiro” visto que comprou a fazenda, como se 

fosse uma brincadeira, ai ele disse que só era o corretor, mas que não se 

aprofundou na conversa; Que ele ia na terra, que foi com ele lá uma três 

vezes; Que uma vez a autor foi, mas as outras duas vezes foi somente 

ele (Orlandino); Que lá não tinha casa; Que não tinha residência lá para 

parar; Que ele (Orlandino) estava com a intenção e fazer uma casa; Que a 

testemunha tinha uma propriedade lá que fazia divisão com ele; Que a 

testemunha disse a ele que iria vender a sua propriedade e que ele disse 

para que não vendesse, que ele iria construir uma casa, que iria pra lá e 

que ele iriam trabalhar e movimentar...;Que depois soube que ele tinha ido 

pra São Paulo; Que ele estava parado em hotel perto da rodoviária, que 

estavam ele e a dona Maria; Que ele foi para Mineiros, que a Dona Maria 

foi com ele; Que depois que sou que ele estava separando da dona dele; 

Que ele achava que ele nem tinha filho, que ele nunca tinha falado de 

filho...Que quando era pra ser realizada a medição da área, ele (Orlandino) 

não foi, porque ele já estava ruim...Que a testemunha não fez nada para 

ele (Orlandino) no sentido de auxiliar); Que ele só passou lá próximo do 

imóvel algumas vezes, pra “espichar” as pernas; que não fez mais nada; 

Que não tem conhecimento que a autora tenha comparecido na 

propriedade ou realizado alguma movimentação e/ou benfeitoria após o 

falecimento do terceiro Orlandino...Que a autora até foi lá, mas não sabe 

dizer se ela morou lá pelo que sabe ela não morou; Que nessa época ela 

estava morando em Pontes e Lacerda (trecho depoimento Geraldinho 

Alves de Abreu – id. 17751162). Ao ser questionado acerca de alguma 

benfeitoria realizada pela requerente, respondeu: “Que a Dona Zezé 

(autora) tinha uma casa e que ela botou a casa dela no negócio; Que ela 

era aposentada, mas que sua aposentadoria é de um salário, pouquinho, 

então ela não tinha como ficar de Pontes e Lacerda aqui, ou de lá pra cá; 

Que as vezes ela ligava e pedia para que ele desse uma olhada lá para 

ela...Que ele limpou a cerca, fez cerca... ele falou que iria fazer 

curral...Que a ideia dele era construir no local...Que ele não tinha gado na 

propriedade; Que ele estava com a intenção de levar o gado;...”. (id. 

17751162). Assim, o depoimento da testemunha não evidencia a posse da 

autora sobre a área, mas tão somente sugere a sua vinculação com o 

imóvel dada a suposta aquisição do bem pelo terceiro Orlandino, com 

quem supostamente mantinha um relacionamento amoroso, além de existir 

evidencias de que contribuiu com o pagamento entregando um imóvel 

urbano de sua propriedade. Entretanto, como mencionado, a simples 

vinculação da autora com a situação fática narrada, ainda que se 

considere indiscutível a validade dos contratos envolvendo a área, não se 

traduz em exercício de posse, mormente porque segundo o depoimento da 

testemunha a requerente não realizou qualquer benfeitoria no local, como 

alega na inicial, tampouco praticou atos de manutenção da posse, como 

limpeza, atividade produtiva ou moradia. Por outro lado, a tese levantada 

pelos réus se coaduna com a prova oral produzida nos autos, além da 

prova documental, no sentido de apontar que, independente do negócio da 

aquisição do imóvel, a autora e o terceiro Orlandino não exerceram a 

posse sobre a área. Nesse sentido, destaco o depoimento das 

testemunhas Vandira da Silva Ferreira e Pedro Augusto Faria Martins: 

“Que há 22 anos tem uma terra na região; Que é uma gleba de 18 famílias; 

Que não conheceu a autora e o terceiro Orlandino; Que conhece João e 

Creuza; Que ficou sabendo que João e Creuza tinham vendido a 

propriedade para Orlandino e Maria (autora), mas que nunca viu eles, mas 

que sabia que tinha vendido pra ele, que foi o Sr. João que falou pra ela; 

Que sempre estavam em reunião pra arrumar a estrada e que sempre a 

testemunha está junto porque queria saber e ajudar, mas que não teve o 

prazer de conhecer nenhum dos dois; Que o Sr. João disse que eles iriam 

morar lá; Que a testemunha foi uma das primeiras a chegar lá; Que pelo 

que tem conhecimento a autora e o terceiro Orlandino não foram lá, mas 

que não passa pela área dela, mas que como não sai da região, quando 

tem gente lá ela fica sabendo; Que não está dizendo que eles não foram, 

mas que ela não presenciou; Que não sabe de quem os requeridos 

compraram a terra, que disseram que foi do filho do Sr. João; Que quando 

eles compararam a terra tinha benfeitoria; Que tinha pasto, uma cerquinha, 

meio abandonado, mas tinha; Que isso foi feito na época do Sr. João, que 

a autora e Orlandino não fizeram nada; Que eles não fizeram nada, é perto 

de onde ela fica; Que a testemunha providenciava as reuniões, que tem 

livro de ata, que precisava da ajuda dos vizinhos e que esse casal nunca 

apareceu lá, para poder participar; Que já foi “lá em cima”, já foi várias 

vezes, que eles vão...Que essa “terra” não é a última, que ela fica de “um 

lado”; Que a estrada que sobe pra “terra” é a última; Que pra ir lá ”ele” vai 

passar dentro do assentamento laranjeiras e todo mundo está vendo quem 

esta passando, que faz questão de ver, que tem muitos vizinhos, muito 

amigos e que conhece todo mundo; Que nunca viu ele lá, que nunca foi na 

sua casa, nunca participou de reunião e nunca fez nada porque ficou 

abandonada; Que se alguém for morar lá no imóvel em contexto) as 

pessoas vão saber que tem alguém porque vai ter que passar por ali onde 

tem vizinhos, tem gente; Que tem que passar ali porque não tem como 

pegar outra estrada, que mora perto da estrada, mas que a área dele 

chega primeiro e ai vira, mas tem amis pessoas...”. (Trecho depoimento da 

testemunha Vandira da Silva Ferreira – id. 17751178). “Que mora na gleba 

São João há 18 anos, próximo à Gleba Laranjeiras; Que conhece os 

requeridos; Que não é parente das partes; Que não tem interesse no 

litigio; Que não conhece a autora Maria José e nem o terceiro Orlandino; 

Que nunca viu eles lá; Que é vizinho da área em litígio; Que a área era do 

Sr. João; Que primeiro era do Sr. José...Que não teve conhecimento se o 

Sr. João vendeu a área...Que os ocupantes da área adquiram a área do 

filho do Sr. João; Que Hércules é filho do Sr. Orlandino; Que é vizinho 

próximo e nunca viu eles...Que para ir à essa propriedade antigamente 

precisava passar em frente à sua casa, que agora não precisa mais; Que 

a autora e o Sr. Orlandino nunca fizeram nada no local...Que é vizinho da 

área, que se for de frente ele está á direita...Que nunca viu a autora, Dona 

Maria, Que não conhece ela nem o Sr. Orlandino, que nunca viu ninguém” 

descendo” ali naquela serra, nem indo, nem voltando. (trecho depoimento 

testemunha Pedro Augusto Farias Martins – id. 17751171). Conclui-se, 

assim, perante a prova testemunhal produzida, aliada á ausência de prova 

documental, que a autora não exercida atos de posse especificamente 
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sobre a área supostamente esbulhada, porquanto os depoimentos acima 

transcritos são claros, firmes e convincentes a esclarecer que a autora e 

o terceiro Orlandino, independente de qualquer ajuste relativo á 

propriedade, não exerceram a posse sobre a área. Como pincelado, a 

mera visita da área supostamente realizada pela autora não caracteriza 

exercício de posse. A posse é uma situação fática e para restar 

configurada é preciso que o sujeito demonstre exercer um ou mais dos 

poderes reais sobre a coisa, o que não restou demonstrado nos autos. 

Não bastasse a prova oral produzida, a prova documental trazida pelos 

requeridos demonstra que vêm exercendo a posse sobre á área, 

explorando a propriedade mediante agricultura, pecuária - criação de 

animais, conforme demonstram as imagens anexadas nos ids. 6865796, 

6865906, 6866050, 6866057, além dos documentos como laudo de vistoria 

técnica (ids. 6859612, 6859744, 6859748, 6859857, 6859828) e 

instrumentos de compra e venda e cessão de direitos de posse (ids. 

6867563 6866087, 6857977, 6867445) que levam a percepção de que a 

posse praticada pelos réus sobre área é de boa-fé e, portanto, não se 

configura precária ou injusta tal como defende a parte autora, além dos 

demais documentos acostados. Diante dessas considerações, ausente a 

prova da posse anterior e do esbulho alegados, e, por outro lado, 

existindo prova de que os requeridos vêm exercendo posse de boa-fé 

sobre a área, impõe-se a improcedência do pedido inicial da ação, pois 

não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15. Novamente destaco 

que a questão analisada por este Juízo versa tão somente acerca da 

posse atual da área em litígio. Eventuais direitos distintos como 

propriedade, ressarcimento, indenizações devem ser discutidos em ação 

própria a ser proposta pelo interessado. Por fim considerado que o valor 

atribuído á causa pela autora não se atenta ao princípio da razoabilidade, e 

que segundo o entendimento do STJ o valor da causa nas ações 

possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo 

autor (Resp nº 1230839), de ofício, com fulcro no art. 292, §3º do CPC, 

determino a correção do valor da causa e atribuo á demanda o valor de 

R$300.00,00 (trezentos mil reais), sendo este o valor estipulado para 

alienação do imóvel consoante se extrai do documento juntado no id. 

1852965, parâmetro adotado por este Juízo à mingua de informações 

quanto ao valor atual da área. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pautado nos fundamentos expostos, 

inexistindo prova de posse anteriormente exercida, tampouco acerca do 

esbulho possessório narrado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

reintegratório e em razão da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2, incisos I a IV do 

CPC. Fica suspensa a exigibilidade do crédito em desfavor da autora uma 

vez que litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça (art. 98, 

§3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001417-77.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL em 

desfavor de NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA ME, SOLANGE 

CARDOSO e ANILTON JUNIOR POMPERMAYER. Na inicial descreve: “O 

Banco Autor celebrou com a Ré, NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA ME, 

em 29/07/2014, Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 

018.410.136 (88966029), assinado através de seu representante legal, 

cujo objeto era disponibilizar à Ré o limite de compras no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Em razão do atraso no pagamento do 

débito, a dívida atual da Ré atinge o montante de R$ 216.352,76 (duzentos 

e dezesseis mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis 

centavos). Ao final postulou: “3.1) Seja determinada a EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO para pagamento do valor de R$ 216.352,76 (duzentos e 

dezesseis mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), nos termos do artigo 701 do Novo Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias;...” – id. Num. 4964668. A petição inicial veio 

instruída com os documentos de ids. Num. 4964671, Num. 4964674, Num. 

4964679, Num. 4964682 e Num. 4964685. Citados – id. Num. 6032546 os 

Requeridos apresentaram embargos sustentando a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor e preliminarmente inépcia da inicial – ausência 

de prova escrita, fundamentando que os documentos apresentados não 

demonstram toda a movimentação realizada na conta, especialmente 

pagamentos realizados, etc ..., o que impossibilita compreender e apurar o 

saldo devedor. Ainda a título de preliminar requereu que o Autor seja 

compelido apresentar extrato de movimentação das operações realizadas 

do contrato. No mérito sustenta a ilegalidade da cobrança de juros 

capitalizados, seja pela vedação legal, seja em razão da ausência de 

cláusula contratual expressa que ampare. Defende ainda cobrança sem 

amparo da taxa de juros, pois destoa da prevista do Portal de Operações 

do Cartão BNDES, cuja tabela divulgada previu para o período constante 

do Demonstrativo da Conta Vinculada (FEV/2015) a 0,99%, e não ao 

patamar de 1,24 % ao mês. Questiona ainda a incidência de IOF 

sustentando que a operação realizada esta isenta, pelo que requer a 

exclusão da cobrança qualquer valor relacionado a esta rubrica. Ao final 

postulou: “1) Destarte, requer julgada improcedente/extinta a ação 

monitória, face as ilegalidades antes apontadas pela falta de comprovação 

do valor real da dívida, declarando a inexigibilidade do débito por ausência 

de liquidez; 2) Seja determinado ao embargado a exibição dos seguintes 

documentos: EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA COMPROVANDO DOS 

DÉBITOS DE PAGAMENTOS DO CARTÃO BNDES, e EXTRATOS MENSAIS 

DE DETALHAMENTO DE GASTOS, não admitindo -se a recusa nos termos 

do art. 399, do CPC, uma vez que o embargado deixou de traze -los e 

fornece - los de forma proposital; 3) Seja declarada a NULIDADE de pleno 

direito das cláusulas abusivas do contrato em questão, nos termos do 

artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ou subsidiariamente seja 

apreciado o pedido de REVISÃO CONTRATUAL, para: 4) Que seja 

extirpado do cálculo a capitalização anual de juros, uma vez que além de 

indevida, não restou prevista no contrato; 5) Que seja extirpado do cálculo 

a incidência de IOF, eis que se aplica ao caso a isenção legal; 6) Que os 

juros remuneratórios sejam calculados à base da taxa divulgada 

especifica para o cartão BNDES, no importe de 0,99%; 7) Com a 

procedência da revisão contratual pleiteada, pugna pela repetição do 

indébito, abatendo -se o valor apurado como indevido em liquidação, do 

valor cobrado. - id. Num. 6689594. Impugnação apresentada no id. Num. 

8023712, com pedido de rejeição dos pedidos apresentados nos 

embargos. Foi realizada audiência de tentativa de conciliação, porém não 

restou exitosa – id. Num. 9975847. A título de provas foi acolhido o pedido 

apresentado pelos Embargos, consistente em compelir o Autor apresentar 

toda movimentação do contrato – id. Num. 13412243, o que foi atendido no 

id. Num. 18911692 e Num. 18911693 – Pág. 01 a Pág. 024. Os 

Embargantes foram intimados e ficaram silentes – id. Num. 20540450. É o 

sucinto relato. Decido. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas 

para julgamento do mérito. Cuida-se de Ação Monitória proposta pelo 

Banco do Brasil em face de NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA ME, 

SOLANGE CARDOSO e ANILTON JUNIOR POMPERMAYER. De acordo com 

o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, para o manuseio da 

ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu favor 

prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão 

ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves 

“Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do procedimento 
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monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova 

literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para 

obtenção de um título executivo. Assim, aquele que possui uma prova 

documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode 

ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de Processo Civil 

Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Sem dúvida, para a 

propositura da ação monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir 

da prova documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, 

cujo pagamento é pleiteado. O que se dispensa no procedimento monitório, 

ao contrário do processo executivo, é a certeza do crédito apontado pelo 

autor da ação. A tutela monitória se orienta, a princípio, em um juízo de 

probabilidade da pertinência da pretensão do jurisdicionado. No caso dos 

autos, os documentos acostados constituem em prova hábeis para o 

manejo da ação monitoria. A prova escrita cogitada pelo artigo 700, que 

dispõe acerca da ação monitória, é aquela que leva a conclusão de que 

efetivamente houve uma relação jurídica entre as partes e que desta 

relação originou uma obrigação de pagar certa quantia em dinheiro ou de 

entregar determinada coisa. A preliminar arguida deve ser rechaçada. A 

petição inicial atente a todos os requisitos exigidos pela legislação, e esta 

devidamente instruída com provas que comprovam a relação jurídica, além 

de estar embasada em extrato que descreve todos os lançamentos 

realizados pelos Embargantes e do demonstrativo atualizado da dívida. No 

curso da ação foi apresentado extrato integral de todos os lançamentos, 

com registros dos pagamentos realizados. Ademais, pelos argumentos 

apresentados, esta mais atrelado a questão meritória a preliminar. Assim, 

afasto a preliminar. No caso em apreço, tenho que a ação foi instruída com 

prova escrita – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO 

BNDES (id. Num. 4964679), INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS DO CARTÃO BNDES (id. Num. 4964679 

Pág. 09), SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO MOV. 08/10/2014 EXP. 

6/12/2017 VIP666 TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO BNDES E 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE – id. Num. 4964679 - Pág. 15, 

demonstrativo de conta vinculada – id. Num. 4964685 - Pág. 1, além do 

extrato completo do período de utilização do cartão – id. Num. 18911693. 

Tais documentos demonstram de forma cristalina a existência da relação 

jurídica, a disponibilização de crédito aos Embargantes para realização de 

compras com o cartão, a descrição pormenorizada das compras 

realizadas, parcelas quitadas e as inadimplidas. Os lançamentos para 

composição da dívida sequer foram objeto de impugnação, residindo a 

controvérsia na metodologia adotada para apuração do saldo devedor e a 

possibilidade ou não da incidência de IOF. No primeiro questionamento 

defendem os Embargantes a cobrança ilegal de juros capitalizados 

fundamentando na ausência de previsão legal e contratual. Segundo 

consta do demonstrativo de conta vinculada o Credor/Embargado utilizou 

os seguintes critérios para atualização do saldo devedor: TAXAS 

UTILIZADAS NO CÁCULO: INADIMPLEMENTO: * PERIODICIDADE 

COMERCIAL 360 DIAS CARTÃO BNDES - JUROS À TAXA DE 1,24% AO M 

S (TAXA DIVULGADA PELO BNDES - 02/2015) - MULTA CONTRATUAL DE 

2,000% SOBRE O SALDO DEVEDOR FINAL - JUROS DE MORA À TAXA 

DE 1,000% AO ANO, DEBITADOS AO FINAL Para sopesar o 

questionamento, primeiro faz-se necessário apurar o que as partes 

acordaram no instrumento contratual. Para a hipótese de inadimplência o 

parágrafo terceiro, item I a IV do INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS DO CARTÃO BNDES – id. Num. 4964679 - 

Pág. 09 e 11, estipula: I - O valor máximo do LIMITE DE CRÉDITO, amparado 

pelas garantias aqui constituídas, será de R$300.000,00 (trezentos mil 

reais); II - O principal e os encargos da dívida da BENEFICIÁRIA, oriunda de 

compras e contratações de serviços realizadas com a utilização do 

CARTÃO BNDES, devem ser pagos ao EMISSOR, em prestações iguais, 

mensais e sucessivas, em (n-1) parcelas, sendo (n) o prazo definido pela 

BENEFICIÁRIA no momento da TRANSAÇÃO, dentre as opções de 

parcelamento disponíveis, e as prestações calculadas de acordo com o 

SISTEMA DE PRESTAÇÃO CONSTANTE, com aplicação da taxa de juros 

vigente na data da AUTORIZAÇÃO, vencendo-se a primeira no dia 15 

(quinze) ou 16 (dezesseis) do mês seguinte ao pagamento da 3 ENTRADA 

pela BENEFICIÁRIA; III - Sobre a dívida referida no inciso II acima, incidirá, 

conforme o disposto nas alíneas abaixo, taxa mensal de juros prefixada 

para todo o período de amortização do financiamento da compra ou da 

contratação de serviços: a) O BNDES, levando em conta as suas fontes 

de recursos e as características da precificação da taxa de juros, 

calculará, conforme fórmula aprovada por sua Diretoria, a taxa de juros 

que incidirá sobre o valor financiado das compras e contratações de 

serviços da BENEFICIÁRIA; e b) A taxa de juros será disponibilizada, até o 

último dia útil de cada mês, no PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO 

BNDES, e entrará em vigor a partir do primeiro dia útil do mês subsequente. 

Adicionalmente, a BENEFICIÁRIA, previamente à utilização do crédito, 

calculará o valor da cada prestação do financiamento da compra ou da 

contratação do serviço no PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO “IV - 

Qualquer quantia devida pela BENEFICIÁRIA, devidamente indicada no 

DEMONSTRATIVO MENSAL, vencida e não paga, será considerada em 

mora de pleno direito e o débito estará sujeito, desde a data do vencimento 

até a do efetivo pagamento, a: a) encargos financeiros à TAXA DE 

MERCADO; b) multa de 2% (dois) por cento; e, c) juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, calculados sobre o montante apurado”. Pelo teor 

expresso, percebe-se enquanto não considerado como inadimplido por 

completo, o regramento contratual ampara a incidência de juros 

mensalmente sobre o saldo devedor, acarretando a capitalização para a 

hipótese de persistir saldo devedor para o mês subsequente. Isso está 

escrito no extrato como encargos financeiros rotativo/encargos por 

atraso. Embora feita tal ressalva, sequer tal ponto é objeto de impugnação. 

O que efetivamente os Embargantes defendem é a ilegalidade da cobrança 

capitalizada dos juros de inadimplência. Pelo teor da planilha de cálculo em 

momento algum o Credor esta realizando a cobrança de juros na forma 

capitalizada, mas apenas fazendo inserir juros com periodicidade anual no 

percentual de 1 % ao ano. Ademais, cabe ponderar que no instrumento 

contratual os juros de mora foram acordados em 1 % ao mês e não ao ano 

como adotado e realizado pelo Credor, fato extremamente benéfico aos 

Devedores. Ausente a cobrança de juros capitalizados, falece interesse 

processual dos Embargantes nesse ponto. Outro ponto questionado nos 

embargos diz respeito a taxa de juros incidente. Defendem os 

Embargantes que a cobrança não tem amparo, pois destoa da prevista do 

Portal de Operações do Cartão BNDES, cuja tabela divulgada previu para o 

período constante do Demonstrativo da Conta Vinculada (FEV/2015) a 

0,99%, e não ao patamar de 1,24 % ao mês. Ambas as partes defendem 

critérios diversos e não juntaram nenhuma prova do alegado. A 

divergência decorre da utilização de critérios diversos para mensurar qual 

a taxa adotada. No caso, a taxa de juros deve ser analisada no contexto 

do inadimplemento, cuja ocorrência foi implementado em 17 de outubro de 

2016, conforme registro PREJUIZO PRAZO LEGAL - Num. 18911693 - Pág. 

24 e não no mês de fevereiro de 2015. Embora não esclarecido, 

aparentemente o Credor utilizou a taxa de juros então vigente na data em 

que iniciou o inadimplemento, quando desde então os Devedores não 

realizaram nenhum outro pagamento. Como o Credor apenas lançou e 

considerou totalmente inadimplido o contrato em outubro de 2016, é neste 

contexto em que deve ser considerado vencido antecipadamente todas as 

compras realizadas no cartão, e totalmente inadimplida a obrigação. Para 

apurar sobre a correção ou não dos argumentos realizei pesquisa na 

página do BNDES, conforme planilha que segue em anexo, e constato que 

a taxa de juros definida para o mês de outubro de 2016 foi de 1,2 % ao 

mês, diverso dos parâmetros adotados pelas partes. Assim, nesse ponto, 

os embargos merecem acolhimento para reconhecer excesso na 

cobrança da taxa de juros, devendo incidir a taxa mensal de 1,2 % e não 

1,24 % conforme adotado na planilha. Remanesce o questionamento sobre 

a cobrança de IOF. Ao analisar todos os lançamentos realizados da 

utilização do cartão objeto do contrato – id. Num. 18911693 foi realizada a 

cobrança apenas em cerca de cinco ocasiões sob a rubrica IOF ADIC ROT 

e IOF DIAR ROT. Todos os lançamentos foram realizados desde a vigência 

do Decreto nº 8.511/2015, que extinguiu a isenção de IOF para operações 

de crédito do BNDES e dos seus agentes financeiros. Mesmo que 

existisse a isenção, ainda assim o pedido não seria acolhido. Se 

estivéssemos falando de cobrança de IOF para efeito de incidência na 

contratação do crédito, correto seria a tese defendida pelos Embargos. 

Ocorre que a incidência teve ou base de cálculo: inadimplemento de parte 

ou total da fatura, ou seja, é fruto de dívida decorrente do rotativo do 

cartão de crédito. Nesse caso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na 

cobrança, sendo improcedente o questionamento. Assim decido! Ante o 

exposto, acolho parcialmente os embargos JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, consistente na obrigação dos Requerido em efetuar o 

pagamento da quantia de valor de R$ 182.988,98 (cento e oitenta e dois 

mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) – id. Num. 

18911693 - Pág. 24, com incidência da taxa de juros de 1,2 % ao mês, 

além de juros de mora de 1 % ao ano e multa contratual de 2 %, devidos 

desde a data do inadimplemento – 17/10/2016. Condeno os Embargante- 
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Devedores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo 

no importe de 10% sobre o valor da dívida, considerando o julgamento 

antecipado. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que 

implemente o cumprimento de sentença em 15 dias (observando o art. 509, 

§2° do CPC), apresentando o demonstrativo atualizado da dívida de acordo 

com os parâmetros estabelecidos nesta sentença. Nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas cautelas. Intime-se. Cáceres/MT, 26 de março 

de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006910-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo n. 1002482-10.2017.8.11.0006 – Interdito Proibitório 

Processo n. 1006910-35.2017.8.11.0006 – Ação Reivindicatória Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por JOSÉ OLAVO DE 

PAULA em face de FERNANDA APARECIDA ZORTEA e demanda 

POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO) consubstanciada no pedido de 

INTERDITO PROIBITÓRIO demandado por FERNANDA APARECIDA ZORTEA 

em face de JOSÉ OLAVO DE PAULA. Dada a identidade do objeto de 

ambas as ações, bem como a instrução promovida conjuntamente, passo 

ao julgamento conjunto destas ações. Quanto a ação reivindicatória é o 

seguinte relato: O autor informou que é o legítimo proprietário do imóvel 

particularizado nos documentos em anexo e situado na Rua das 

Hortênsias, Lote n°. 03, Quadra N, Bairro Jardim Padre Paulo, Loteamento 

Vista Alegre, em Cáceres/MT, com área total de 366,00 m², com as 

seguintes limitações e confrontações: ao norte 30,50 m, limitando com o 

lote n°. 02, ao Sul 30,50 m, limitando com o lote n° 04; ao Leste 12,00 m, 

limitando com os lotes n°. 06, 09; e ao Oeste 12,00 m, limitando com a Rua 

das Hortênsias, devidamente registrado junto ao Cartório de 1º Ofício de 

Cáceres sob a matricula n°. 16.198, Livro 2-L-4. Fls. 2018. Descreveu que 

adquiriu o referido imóvel no ano de 1998, quando lhe foi outorgada 

procuração pública pelo Sr. Wilson Viegas, dos Lotes n°. 01, 02 e 03, da 

Quadra N (procuração em anexo), após o pagamento da quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais) pelos três lotes. Explicou que vendeu o Lote 

n°01 e metade do Lote n°. 02 para Domingos Aparecido Marques e o 

remanescente do Lote n°. 02 para a senhora Alice Sobrinho Ferreira Lima, 

tendo permanecido com o Lote n°.03, conforme procuração em anexo. 

Declarou ainda que só conseguiu regularizar a propriedade do imóvel anos 

após a aquisição. Todavia, reclama que a requerida teria ocupado o imóvel 

sob a alegação de que o teria adquirido de terceira pessoa, a saber, 

alguém chamada Helen Cristina Marin, pelo que argumenta ser ilegítima a 

posse da ré. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “a) A concessão da tutela de urgência, expedindo-se, 

liminarmente, “inaudita altera parte” Mandado de Imissão de Posse do 

imóvel situado Rua das Hortênsias, Lote n°. 03, da Quadra N, Bairro Jardim 

Padre Paulo, Loteamento Vista Alegre, em Cáceres/MT, em favor do 

requerente; b) os benefícios da Justiça Gratuita, por ser a parte 

requerente pobre na acepção legal, conforme Declaração de 

Hipossuficiência inclusa, demonstrando não ter condições de arcar com 

as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; c) seja 

a requerida citada, para, querendo, responder aos termos da ação, sob 

pena de revelia, confissão e demais cominações legais; d) a intimação 

pessoal da Defensoria Pública, nos moldes do artigo 128, inciso I, da Lei 

Complementar 080/94 e Lei Complementar n. 146/2003; e) a intimação 

pessoal do requerente para fins de comparecimento à audiência, dada as 

peculiaridades das atribuições defensoriais, com fulcro no art. 186, §2º, 

do CPC. f) pede, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da 

liminar e consequente declaração de ser o requerente o proprietário do 

imóvel objeto da ação; g) a condenação da requerida no pagamento dos 

ônus processuais, em atenção ao princípio da causalidade, e aos arts. 20, 

§4º e 21, parágrafo único, ambos do CPC, devendo ser recolhidos em 

favor da Defensoria Pública Estadual;” Com a inicial, vieram os 

documentos. A inicial foi recebida no id. 10576369 - Pág. 1. Citada a ré 

apresentou contestação no id. 1182888. Na ocasião se opôs a pretensão 

do autor lançando mão de suposta prescrição aquisitiva da propriedade. 

Para tanto, explicou que o aludido imóvel é proveniente de um loteamento 

de Propriedade do Sr. Claudino Rubo (Conforme RGI e Extratos de IPTU em 

anexo); que foi vendido à: Sra. Maria Alexandra Gonçalves da Rocha que 

vendeu ao Sr. Kleber Silva de Campos; este, vendeu à Sra. Helen Cristina 

Marin que vendeu à autora. Ponderou ter promovido benfeitorias no imóvel. 

Expôs ainda a cadeia sucessória do imóvel na perspectiva temporal, 

aduzindo que Sr. Kleber Silva de Campos (Contrato datado de 

05/01/2013); este, vendeu à Sra. Helen Cristina Marin (contrato datado de 

22/02/2013) que vendeu à autora (contrato datado de 10/03/2014). Nesse 

sentido, estribando-se nos arts. 1.239 e 1.243, ambos do Código Civil, 

requereu seja reconhecido o seu direito a propriedade por meio da 

prescrição aquisitiva. Não obstante ainda teceu linhas no sentido de 

postular o reconhecimento de sua posse, e ainda alegou o direito de 

retenção pelas benfeitorias realizadas. Após tecer suas razões de fato e 

de direito, requereu o quanto segue: 1) a concessão da gratuidade de 

justiça aos réus; 2) seja julgada IMPROCEDENTE a ação, nos termos 

pleiteados na resposta acima; 3) seja condenado o autor ao pagamento da 

custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por V.Ex.ª; 4) 

protesta por todos os meios de provas em direito admitidas, inclusive 

provas documentais supervenientes, testemunhais, depoimento pessoal e 

pericial; Com a contestação, vieram os documentos. O autor apresentou a 

impugnação no id. 13043422. O processo foi saneado no id. 14270249 em 

cuja ocasião indeferiu-se o pedido de tutela de urgência. A audiência de 

instrução foi realizada no id. 16407664 cujo ato também aproveitou-se à 

ação possessória. Encerrada a instrução, a parte autora apresentou os 

memoriais no id. 17152133. Já a requerida deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Passo a relatar a ação de interdito proibitório: A 

autora informou que em 10 de março de 2014, através de Contrato 

Particular de Compra e Venda (transferência de posse) de Imóvel Urbano, 

adquiriu pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Sra. HELEN 

CRISTINA MARIN um Terreno Urbano Localizado na Rua Das Hortências, 

quadra N Lote 03, Bairro Jardim Vista Alegre, em Cáceres/MT, 

denominado: lote nº 03, área: 366,02 m2 ao norte 30,50m limitando com o 

lote nº 02;aao sul 30,50m limitando com o lote nº 04; ao Leste 12,00m 

limitando com os lotes nº 6 e 9; ao Oeste 12,00m limitando com a Rua das 

Orências. Explicou que o Aludido imóvel é proveniente de um loteamento 

de Propriedade do Sr. Claudino Rubo (Conforme RGI e Extratos de IPTU em 

anexo); que foi vendido à: Sra. Maria Alexandra Gonçalves da Rocha que 

vendeu ao Sr. Kleber Silva de Campos; este, vendeu à Sra. Helen Cristina 

Marin que vendeu à autora. Assinalou que A negociação se efetivou com 

a tradição do imóvel acima descrita sendo que imediatamente a Autora 

tomou posse do imóvel, e realizou várias benfeitorias, a saber: realizou a 

limpeza do lote; construiu muro; plantou algumas arvores frutíferas, 

mantém também uma criação de galinhas caipiras no local. Reclamou que 

em 22 de março de 2017 o Requerido foi até a residência da autora 

dizendo à autora que a mesma deveria desocupar o terreno 

imediatamente, e que iria derrubar o muro e destruir tudo que havia dentro 

do terreno. Afirmou ainda residir ao lado do imóvel objeto da questão. 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: a) 

a concessão de liminar, com ou sem audiência de justificação, 

determinando ao réu que se abstenha de turbar a posse do autor em 

relação ao imóvel mencionado acima, sob pena de responder por pena 

pecuniária correspondente à multa diária no valor de 1 (um) salário mínimo; 

b) a citação do réu por oficial de justiça, nos termos do artigo 246, inciso II, 

do Código de Processo Civil, requerendo-se desde já que o encarregado 

da diligência proceda nos dias e horários de exceção (Código de 

Processo Civil, art. 212, § 2º), a intimação do Ministério Público, tudo para: 

b.1) querendo, oferecer a defesa que tiverem sob pena de confissão e 

efeitos da revelia (Código de Processo Civil, art. 344); b.2) comparecer à 

audiência de justificação, nos termos do artigo 562, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, caso esta seja designada por Vossa Excelência. 

Protesta a autora por provar o alegado através de todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente pela produção de prova 

documental, testemunhal a ser arrolada em tempo oportuno, pericial e 

inspeção judicial, depoimento pessoal do réu sob pena de confissão, caso 

não compareça, ou, comparecendo, se negue a depor (art. 385, § 1º, do 

Código de Processo Civil), inclusive em eventual audiência de justificação. 

Seja confirmada a liminar, com escopo de determinar ao réu que se 

abstenha de turbar a posse da autora quanto ao lote objeto da presente 

lide, sob pena de responder por multa pecuniária diária no valor de 1 (um) 

salário mínimo. Com a inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida 
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no id. 6070879, ocasião em que foi designada audiência de justificação. A 

audiência de justificação foi realizada no id. 7260652. Já no id. 7278739 foi 

proferida decisão deferindo a liminar postulada na ação. O requerido então 

apresentou contestação no id. 10063131. Na ocasião, o requerido reiterou 

o seu título de propriedade do imóvel conforme sustentado na ação 

reivindicatória. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: a) Conceda o benefício da assistência judiciária gratuita à 

parte, nos termos do art. 98 e 99 do NCPC e do inciso LXXIV do artigo 5º 

da Constituição Federal, pois não tem condições de arcar com pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios; b) Requer o 

acolhimento da presente contestação com o fito de julgar improcedente a 

presente demanda; c) Seja revogada a medida liminar concedida, uma vez 

que a posse do Requerido é anterior a da Requerente; d) Intimação 

pessoal e prazo em dobro assegurados aos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso e demais prerrogativas legais. e) 

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos para 

demonstrar a veracidade do alegado Com a contestação, vieram 

documentos. No id. 13431010 o processo foi saneado. A instrução foi 

realizada no id. 16407036. Por fim, esgotada a instrução a parte requerida 

apresentou os memoriais no id. 19001904. A autora não apresentou os 

memoriais (vide certidão no id. 20028953 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA 

ajuizada por JOSÉ OLAVO DE PAULA em face de FERNANDA APARECIDA 

ZORTEA e demanda POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO) 

consubstanciada no pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO demandado por 

FERNANDA APARECIDA ZORTEA em face de JOSÉ OLAVO DE PAULA. 

Conforme destacado no relatório este Juízo pretende realizar a análise 

simultânea das ações destacadas na epígrafe, uma vez que uma delas se 

pretende a reivindicação do imóvel com base em título de propriedade, 

enquanto que na outra se postula a proteção possessória sobre o mesmo 

imóvel. Ressalta-se ainda que as ações possuem identidade de objeto e 

em ambas também se identificam as partes em polos diversos. Ademais, a 

instrução foi realizada de forma una para ambas as ações, ou seja, numa 

mesma audiência foram produzidas as provas que servem para a 

instrução dos dois processos. Ainda sobre o fato das ações petitória e 

possessória terem tramitado conjuntamente, devo salientar que 

obviamente é de conhecimento do Juízo o disposto no art. 557 do CPC 

(impedimento de intentar ação de reconhecimento de domínio na pendência 

de ação possessória), sendo certo que a ação reivindicatória foi 

distribuída posteriormente à ação possessória. Entretanto a questão não 

foi alegada por Fernanda Zortea por ocasião de sua contestação na ação 

petitória e em se tratando de direito disponível, este Juízo acabou por não 

declarar o impedimento da tramitação conjunta de ofício. Assim sendo, 

passo ao exame das questões controvertidas em ambos os processos. 

José Olavo compareceu ao Juízo por meio de sua ação reivindicatória, 

apresentando escritura pública de compra e venda do imóvel, a qual 

encontra-se juntada no id. 10522613 da ação petitória e expressa o 

registro da compra do bem imóvel por João Olavo. Nesse sentido, devo 

lembrar que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 

do título translativo no Registro de Imóveis” (art. 1.245/CC). Para tanto, não 

se pode olvidar que a Escritura Pública é o instrumento adequado para 

operar a transmissão inter vivos do direito de propriedade sobre bem 

imóvel, na linha do que destaca o art. 108 do Código Civil[1]. Com efeito a 

escritura pública apresentada por José Olavo é instrumento capaz a lhe 

conferir a propriedade do imóvel em disputa. Além do mais, convém 

destacar que Fernanda Zortea não controverteu sobre a prova da 

propriedade de José, mas optou por lançar mão do argumento de 

usucapião como meio de defesa. Entretanto, sua tese de prescrição 

aquisitiva pode ser objetivamente descartada. Para tanto, basta notar que 

Fernanda sustentou que o imóvel encontrava-se abandonado por José 

desde Janeiro/2013 e que em seu favor haveria o lapso temporal de 05 

anos de exercício de posse sobre o imóvel, sem qualquer oposição. Os 

argumentos de Fernanda escoram-se no disposto no art. 1.239 do Código 

Civil. Vejamos: Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 

rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem 

oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, 

tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 

moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. (g.n.). Quanto este Juízo menciona 

que a tese pode ser descartada objetivamente, a assertiva estriba-se na 

circunstância de que o dispositivo utilizado por Fernanda refere-se a 

imóvel rural, enquanto que o imóvel em disputa nas ações situa-se na 

zona urbana da cidade de Cáceres. Ainda assim, poderia então Fernanda 

ter se valido do que dispõe o art. 1.240 do CC, o qual é adequado à 

pretensões sobre imóveis situados na área urbana. Senão, vejamos: “Art. 

1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” 

Entretanto, o fundamento também poderia ser descartado objetivamente, 

uma vez que o direito subjetivo é conferido àquele que pretender a 

prescrição aquisitiva sobre imóvel cuja área não exceda a 250m². Fato é 

que dos autos (em ambas as ações) extraem-se informações 

incontroversas de que o imóvel possui uma área de 366m². Não somente 

isso, Fernanda não poderia ter outro imóvel a fim de que pudesse 

pretender o usucapião sobre o imóvel em questão. Entretanto, tanto em 

seu depoimento pessoal, como na inicial de sua ação possessória, a 

mesma afirma que reside em imóvel vizinho aquele disputado no caso 

subjudice. Portanto, não se sustenta a tese defensiva de usucapião 

lançada por Fernanda Zortea com o escopo de lograr a improcedência da 

demanda reivindicatória de José Olavo. Com efeito, pode-se então 

mencionar que José Olavo é o legítimo proprietário do imóvel descrito nas 

ações, e assim sendo, possui o direito subjetivo de reavê-la contra quem 

que a injustamente a possua. É o que prevê o art. 1.228 do CC/02: Art. 

1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. (g.n.) Nesse sentido, necessário então analisar a demanda 

possessória de Fernanda Zortea, pois nela argumenta-se que a mesma 

seria a legítima possuidora do bem e partindo desta premissa, postulou a 

proteção possessória para permanecer no imóvel. Pois bem. Sabe-se que 

o CC/2002 estabelece que “Considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade.” (art. 1.196/CC). A interpretação da doutrina[2] é a de que o 

legislador imprimiu, ao menos parcialmente, no art. 1.196 do código civil a 

teoria objetiva da posse sustentada por Rudolf Von Ihering, segundo a 

qual, a posse se constitui mediante a detenção da coisa e a exteriorização 

da aparência de dono, ou, em outras palavras, a posse se caracteriza 

mediante o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade[3]. 

Partindo desses parâmetros, convém transcrever os depoimentos 

colhidos na audiência de instrução. Vejamos: José Olavo de Paula, 

prestou as seguintes declarações: “Que o declarante adquiriu o lote em 

1998; (...) que o declarante foi conversar com a declarante no ano 

passado; que o declarante pediu para a Fernanda desocupar o lote; que o 

ano era 2017; (...) que o declarante comprou e pagou pelo lote; que se o 

declarante vai ou não vai ao lote é um problema do declarante; que o 

declarante comprou o lote de uma imobiliária; que na época foi realizado 

um contrato de compra e venda; que de 1998 até 2017 o declarante 

esteve no lote uma época que estava sujo; que o declarante mandou 

limpar o lote logo quando comprou, depois não; (...) Que o declarante fez a 

documentação para transferir o imóvel ao seu nome no ano de 2017; (...) 

que isso ocorreu antes do declarante ter contato com a Fernanda; que o 

declarante pagou o IPTU do imóvel; que ficou um tempo sem pagar, mas o 

declarante quitou; (...)” Fernanda Aparecida Zortea, prestou as seguintes 

declarações: “que a declarante tem a posse do imóvel lote 03 desde 2014; 

que adquiriu de uma pessoa chamada Helen; que a declarante construiu 

muro e fez limpeza; (...) que a declarante também cuida de galinha no 

local; que não sabe o sobrenome da pessoa de quem comprou; que no 

local tinha uma placa de venda; que a Helen queria o valor de R$10.000,00 

pelo lote; que negociando a declarante conseguiu comprar o lote por 

R$5.000,00; que a declarante foi a prefeitura se informar sobre o nome de 

quem estava o imóvel só após compra-lo; que o imóvel estava em nome de 

Claudino; (...) que foi a época em que a declarante foi tentar pagar o IPTU; 

que está no contrato o tempo em que a Helen estava com o terreno; que a 

declarante não teve cautela anterior para se informar do histórico do 

imóvel, por não ter experiência; que quando a declarante foi pagar o IPTU 

foi orientada a procurar uma pessoa chamada Rubens; Que o Rubens 

propôs a venda do lote para a declarante, mas ela não aceitou comprar 

aquilo que já havia comprado; (...) que o pagamento foi realizado em 

dinheiro; que a declarante começou a cuidar do local antes de compra-lo, 

pois o local era sujo, tinha cobras, e a declarante tem filho pequeno; que 

depois que foi colocada uma placa de venda no local a declarante parou 

de cuidar; que a declarante mora ao lado do terreno; que a declarante não 

sabe informar ao certo o total de gastos com o terreno; (...) A testemunha 

Rubens Francisco Barbosa, prestou as seguintes declarações: “Que o 

José Olavo fez a compra do lote informado na inicial; que o José Olavo 
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não se recorda o ano; que o José Olavo comprou o imóvel da pessoa de 

Dr. Wilson Viegas que era o dono do loteamento; que não se recorda 

quando foi procurado por José Olavo para regularizar o imóvel; que no 

ano passado o José Olavo procurou o declarante para escriturar o imóvel; 

(...) que o declarante não ofereceu o imóvel para a Fernanda; (...) A 

testemunha Adileusa Francisco da Silva, declarou o que segue: “que a 

Fernanda murou o terreno; que a declarante conhece uma pessoa por 

nome de Kleber que foi dono do imóvel; que depois do Kleber teve outra 

senhora que foi dona mas a declarante não a conhece por nome; que o 

lote era um matagal; que a declarante só se recorda do Kleber limpando o 

lote; que a declarante não conhece o José Olavo; que a declarante mora 

no local há 10 anos; que a Fernanda mora ao lado do terreno; que a 

declarante acredita que a Fernanda começou a morar no local por volta do 

ano de 2013. (...). Além da prova oral acima transcrita, deve-se ainda 

destacar os instrumentos particulares juntados por Fernanda Zortea em 

sua ação possessória (vide id. 6055477 - Pág. 1 e ss.). Os aludidos 

documentos demonstram uma aparente aquisição do imóvel objeto da lide 

em 10 de Janeiro de 2014 (vide id. 6055498 - Pág. 2), todavia é confesso 

por Fernanda Zortea (vide depoimento pessoal) de que comprou o imóvel 

de maneira informal, sem ter tomado cautelar quanto a certificar-se sobre 

a procedência do imóvel. Mas também é fato que José Olavo (proprietário) 

em seu depoimento pessoal deixou transparecer que após a compra do 

imóvel em 1998, tratou de limpá-lo apenas uma vez, e que somente após 

anos é que tratou de regularizar a propriedade transferindo-o para seu 

nome. Soma-se a isso o depoimento das testemunhas que atribuem à 

Fernanda Zortea o comportamento de dona do imóvel, ao menos nos 

últimos anos. A partir disso, depreende-se que Fernanda Zortea tem 

exercido a posse do imóvel, pois se comporta como dona do mesmo, e a 

falta de oposição do proprietário pelo que se depreende dos autos 

perdurou por anos a fio, sendo manifesta regularmente ou de maneira 

formal apenas e tão somente por meio da ação petitória nesta ocasião 

analisada. Sendo assim, convém reconhecer o exercício da posse do 

imóvel por Fernanda Zortea, entregando-lhe a necessária proteção 

possessória vindicada. Nesse sentido, lembro que o CPC estabelece que: 

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser 

molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Art. 568. 

Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo. --- 

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. A posse conforme análise 

acima foi devidamente demonstrada por meio dos documentos 

apresentados por Fernanda, bem como pelas provas orais. Pelo 

depoimento pessoal de José Olavo constata-se a intenção do mesmo de 

reaver uma vez que encontra-se munido do título de propriedade do bem, 

pelo que por isso se extrai a turbação. Por fim, assinala-se que por força 

de liminar deferida na ação possessória Fernanda Zortea permanece na 

posse do imóvel. Por tais razões, devo reputar por procedente a 

pretensão da autora de modo que a proteção possessória deferida na 

liminar deve ser mantida. E qual a solução prática a ser adotada no caso, 

já que tanto a ação petitória como a ação possessória deverão ser 

julgadas procedentes? Pois bem. Sabe-se que ao proprietário do imóvel é 

dado o direito de reaver a coisa contra quem que injustamente a possua 

(art. 1.228/CC). Embora Fernanda Zortea tenha demonstrado por meio de 

instrumento particular ter efetuado pagamento pelo imóvel, não se pode 

considerar o instrumento apresentado como justo título, notadamente por 

figurar como vendedora pessoa que não ostentava o título de propriedade 

do imóvel. Nesse sentido estabelece o CC/2002 que: “É justa a posse que 

não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200). Fato é que embora 

José Olavo não tenha reclamado de violência, e tampouco se pode falar 

em clandestinidade já que testemunhas demonstraram o comportamento 

público de Fernanda como dona do imóvel, o mesmo não se pode 

mencionar quanto ao terceiro requisito, cuja característica se fez presente 

na posse de Fernana, pois, repita-se, a mesma transacionou o imóvel 

mediante título precário com terceira pessoa não proprietária do imóvel, 

portanto, “comprou” o imóvel de pessoa ilegítima para vendê-lo. Aliás, 

repita-se que Fernanda confessou em seu depoimento não ter adotado as 

cautelas necessárias antes da compra do imóvel a fim de apurar à quem 

pertencia a propriedade do mesmo. Portanto, a posse de Fernanda esteve 

a todo momento motivada em título precário, e assim sendo, na linha do art. 

1.200/CC, é INJUSTA. Sendo injusta, favorece ao proprietário José Olavo o 

direito de reaver a coisa contra a possuidora Fernanda, uma vez que é 

direito daquele reaver o bem contra quem injustamente o possua (art. 

1.228/CC). Isto posto, a convicção deste Juízo será no sentido de que 

após o trânsito em julgado, seja o proprietário José Olavo imitido na posse 

do imóvel. Por fim, convém analisar o pedido subsidiário de Fernanda 

Zortea, qual seja, a pretensão de retenção pelas benfeitorias 

empreendidas no imóvel. O direito de retenção da coisa pelo possuidor 

está regulado no código civil, que assim dispõe: Art. 1.219. O possuidor de 

boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem 

como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, 

quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de 

retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (g.n). Art. 1.220. 

Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias 

necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, 

nem o de levantar as voluptuárias. (g.n.). Para apurar se o possuidor 

exercia a posse com boa ou má-fé o Código Civil ainda apresenta 

parâmetros. São eles: Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor 

ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo 

único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo 

prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta 

presunção. Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso 

e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o 

possuidor não ignora que possui indevidamente. Em seu depoimento 

pessoal, além de ter confessado que não adotou cautelas prévias à 

compra do terreno, afirmou que assim procedeu pois em outra ocasião 

comprou outro imóvel nas mesmas circunstâncias (informais) e tendo 

assim procedido no negócio diverso, até então não sofrera qualquer 

transtorno estando com o imóvel até então. Outra questão é que a 

testemunha Adileusa Francisco da Silva declarou em seu depoimento que 

conheceu o “dono” anterior do imóvel chamado Kleber, e que este teria 

vendido o terreno para uma senhora, que por sua vez, vendera o imóvel à 

Fernanda Zortea. Estas constatações da testemunha refletem a mesma 

impressão retratada por Fernanda Zortea que teria norteado a sua 

decisão de negociar o terreno com a pessoa chamada Hellen, e inclusive é 

corroborada pela sucessão negocial do terreno retratada nos 

instrumentos particulares juntados no id. 6055477 - Pág. 1 e ss. da ação 

possessória, pois nestes instrumentos nota-se que justamente que a 

pessoa chamada Kleber Silva de Campos vendeu o imóvel para Helen 

Cristina Marin em 22 de Fevereiro de 2013 (id. 6055486 - Pág. 1 da ação 

possessória), sendo que com a Helen a Fernanda Zortea negociou a 

compra deste mesmo imóvel objeto da ação (id. 6055498 - Pág. 1 da ação 

possessória). Estas considerações que faço acima, as faço para concluir 

no sentido de que, embora injusta a posse exercida por Fernanda Zortea, 

era ela uma possuidora de boa-fé, pois dos elementos existentes nos 

autos é possível presumir a sua ignorância quanto a precariedade do 

negócio que entabulara. Em sendo de boa-fé a posse por ela exercida, há 

então direito a retenção de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. A 

testemunha Adileusa apontou que Fernanda edificou o muro no terreno. A 

mesma informação foi dita por Fernanda em seu depoimento pessoal, e 

pela parte contrária não foi produzida qualquer contra-prova quanto a 

questão. As imagens contidas no id. 6055566 - Pág. 1 e ss. da ação 

possessória corroboram a assertiva da edificação do muro. Porém, 

Fernanda não trouxe nos autos e tampouco soube informar em 

depoimento pessoal os gastos dispensados para a edificação do muro. 

Entretanto, não há como negar que sobre o imóvel foi produzida a aludida 

benfeitoria a qual deve ser considerada necessária pois essencial ao 

estabelecimento dos limites do lote (demarcação). Estando provada a 

benfeitoria necessária e postulado subsidiariamente o direito de retenção 

da coisa, convém o deferimento devendo o valor ser apurado em 

procedimento de liquidação (art. 509, I do CPC). Nesse sentido segue 

precedente jurisprudencial que corrobora a íntegra do entendimento que 

está sendo impresso por este Juízo neste caso. Vejamos: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. 

LOTE DE TERRENO SITUADO NO DENOMINADO “LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL PRAIA ÂNCORA, NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS”. 

DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES CONSTRUÍDAS, 

RESGUARDADO O DIREITO DE RETENÇÃO. Acorde ao disposto no art. 

1.228 do vigente Código Civil, o proprietário tem o direito de reaver a coisa 

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Imóvel 

reivindicado, que se encontra individualizado através escritura pública 

regularmente levada ao competente cartório do Registro Geral de Imóveis. 
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Inexistência de qualquer restrição ao título de domínio apresentado pelo 

autor. Conjunto probatório, que demonstra ser a ré possuidora de boa-fé, 

vez que ao adquirir a posse através instrumento particular de cessão e 

transferência de direito de posse, desconhecia o vício que maculava sua 

aquisição. Existência de sucessivos instrumentos de cessão e 

transmissão de posse. Ausência de posse clandestina. Exercício da 

posse que se deu de forma mansa, pacífica e sem oposição, tendo a ré, 

inclusive, dado função social ao imóvel, na medida em que nele construiu 

um prédio comercial e unidades residenciais, o que restou comprovado 

através a prova pericial produzida. Proprietário que jamais exerceu de fato 

a posse sobre o bem e que mostrou-se desidioso com o imóvel, que 

possuía, inclusive débitos de IPTU. Acessões que devem ser indenizadas, 

resguardado o direito de retenção. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e deste TJRJ. Valor da indenização que deve ser apurado em sede 

de liquidação de sentença por arbitramento. Pedido de fixação de 

indenização judicial com base no Parágrafo único do art. 1.255, que não 

foi formulado na peça inicial. Inovação recursal vedada, sob pena de 

supressão de instância. Desprovimento do recurso.” (TJRJ - VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.  APELAÇÃO CÍVEL Nº. 

0003193-67.2007.8.19.0068. RELATORA: DES. DENISE LEVY TREDLER). 

Com efeito, concluo analisando ambas as ações (reivindicatória X 

possessória) que José Olavo é o legítimo proprietário do imóvel sobre o 

qual Fernanda Zortea tem exercido posse de boa-fé, porém injusta. Dadas 

estas circunstâncias e conforme disposto no art. 1.228 do CC/2002 possui 

o proprietário direito subjetivo de reaver o imóvel. Por outro lado tendo 

Fernanda Zortea exercido a posse de boa-fé, conforme dispõe o art. 

1.201 c.c 1.219 ambos do CC/2002 possui ela direito subjetivo à retenção 

da coisa enquanto não for ressarcida quanto a benfeitoria necessária 

edificada no imóvel, qual seja, o muro levantado nos limites do terreno. 

Como não foi apurado nos autos o exato valor dispensado para a 

benfeitoria, embora esteja esta provada, necessário se faz procedimento 

de liquidação na forma do art. 509, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ressalto ainda que o proprietário do imóvel só poderá ser imitido na posse 

após a conclusão do procedimento de liquidação. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo as 

ações da seguinte forma: - Quanto a AÇÃO POSSESSÓRIA, a convicção 

deste juízo é pela PROCEDÊNCIA do pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO 

demandado por FERNANDA APARECIDA ZORTEA em face de JOSE 

OLAVO DE PAULA. - Quanto a AÇÃO REIVINDICATÓRIA, a convicção 

deste juízo é pela PROCEDÊNCIA do pedido de IMISSÃO NA POSSE 

demandado por JOSE OLAVO DE PAULA em face de FERNANDA 

APARECIDA ZORTEA. A considerar os efeitos conflitantes de ambos os 

dispositivos, devo assentar que diante do reconhecimento da “posse 

injusta” de Fernanda Zortea, a imissão na posse do proprietário José 

Olavo só poderá ocorrer por ocasião do ressarcimento da benfeitoria 

necessária promovida no terreno por Fernanda, cujo valor dependerá de 

apuração em procedimento de liquidação na forma do art. 509, inciso I do 

Código de Processo Civil. Só após o ressarcimento da benfeitoria é que 

poderá ser expedido o mandado de imissão na posse, cessando-se a 

partir do seu cumprimento o exercício da posse por Fernanda. Portanto, 

até que se opere o disposto nos parágrafos acima, subsistirão os efeitos 

da liminar que deferiu a proteção possessória em favor da Fernanda 

Zortea. No período não poderá ser promovida qualquer outra edificação 

sobre o terreno, devendo o mesmo permanecer tal como exposto nas 

imagens juntadas no anexo da petição inicial da demanda possessória. Em 

tempo, condeno as partes a ressarcir uma à outra as custas e despesas 

processuais por elas suportadas, bem como honorários advocatícios, 

ficando estes fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado de cada 

demanda para cada causídico, cada qual na correspondente ação que 

logrou êxito, ou seja, tanto em favor da Defensoria Pública (cuja obrigação 

recairá sobre Fernanda Zortea em razão da sucumbência na ação 

reivindicatória) como também em favor do Advogado de Fernanda (cuja 

obrigação recairá sobre José Olavo em razão da sucumbência ocorrida na 

ação possessória), o que faço nos termos do art. 82 e 85, ambos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas 

de sucumbência nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, retorne concluso para novas providências. P. 

R. I. Cáceres/MT., 27 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a 

escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem 

à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais 

sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 

vigente no País. [2] Flávio Tartuce – Manual de Direito Civil. Volume Único, 

Editora Método:2019. [3] Usar, gozar e dispor (art. 1.228/CC).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo n. 1002482-10.2017.8.11.0006 – Interdito 

Proibitório Processo n. 1006910-35.2017.8.11.0006 – Ação Reivindicatória 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por JOSÉ 

OLAVO DE PAULA em face de FERNANDA APARECIDA ZORTEA e 

demanda POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO) consubstanciada no 

pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO demandado por FERNANDA 

APARECIDA ZORTEA em face de JOSÉ OLAVO DE PAULA. Dada a 

identidade do objeto de ambas as ações, bem como a instrução promovida 

conjuntamente, passo ao julgamento conjunto destas ações. Quanto a 

ação reivindicatória é o seguinte relato: O autor informou que é o legítimo 

proprietário do imóvel particularizado nos documentos em anexo e situado 

na Rua das Hortênsias, Lote n°. 03, Quadra N, Bairro Jardim Padre Paulo, 

Loteamento Vista Alegre, em Cáceres/MT, com área total de 366,00 m², 

com as seguintes limitações e confrontações: ao norte 30,50 m, limitando 

com o lote n°. 02, ao Sul 30,50 m, limitando com o lote n° 04; ao Leste 

12,00 m, limitando com os lotes n°. 06, 09; e ao Oeste 12,00 m, limitando 

com a Rua das Hortênsias, devidamente registrado junto ao Cartório de 1º 

Ofício de Cáceres sob a matricula n°. 16.198, Livro 2-L-4. Fls. 2018. 

Descreveu que adquiriu o referido imóvel no ano de 1998, quando lhe foi 

outorgada procuração pública pelo Sr. Wilson Viegas, dos Lotes n°. 01, 02 

e 03, da Quadra N (procuração em anexo), após o pagamento da quantia 

de R$6.000,00 (seis mil reais) pelos três lotes. Explicou que vendeu o Lote 

n°01 e metade do Lote n°. 02 para Domingos Aparecido Marques e o 

remanescente do Lote n°. 02 para a senhora Alice Sobrinho Ferreira Lima, 

tendo permanecido com o Lote n°.03, conforme procuração em anexo. 

Declarou ainda que só conseguiu regularizar a propriedade do imóvel anos 

após a aquisição. Todavia, reclama que a requerida teria ocupado o imóvel 

sob a alegação de que o teria adquirido de terceira pessoa, a saber, 

alguém chamada Helen Cristina Marin, pelo que argumenta ser ilegítima a 

posse da ré. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “a) A concessão da tutela de urgência, expedindo-se, 

liminarmente, “inaudita altera parte” Mandado de Imissão de Posse do 

imóvel situado Rua das Hortênsias, Lote n°. 03, da Quadra N, Bairro Jardim 

Padre Paulo, Loteamento Vista Alegre, em Cáceres/MT, em favor do 

requerente; b) os benefícios da Justiça Gratuita, por ser a parte 

requerente pobre na acepção legal, conforme Declaração de 

Hipossuficiência inclusa, demonstrando não ter condições de arcar com 

as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; c) seja 

a requerida citada, para, querendo, responder aos termos da ação, sob 

pena de revelia, confissão e demais cominações legais; d) a intimação 

pessoal da Defensoria Pública, nos moldes do artigo 128, inciso I, da Lei 

Complementar 080/94 e Lei Complementar n. 146/2003; e) a intimação 

pessoal do requerente para fins de comparecimento à audiência, dada as 

peculiaridades das atribuições defensoriais, com fulcro no art. 186, §2º, 

do CPC. f) pede, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da 

liminar e consequente declaração de ser o requerente o proprietário do 

imóvel objeto da ação; g) a condenação da requerida no pagamento dos 

ônus processuais, em atenção ao princípio da causalidade, e aos arts. 20, 

§4º e 21, parágrafo único, ambos do CPC, devendo ser recolhidos em 

favor da Defensoria Pública Estadual;” Com a inicial, vieram os 

documentos. A inicial foi recebida no id. 10576369 - Pág. 1. Citada a ré 

apresentou contestação no id. 1182888. Na ocasião se opôs a pretensão 

do autor lançando mão de suposta prescrição aquisitiva da propriedade. 

Para tanto, explicou que o aludido imóvel é proveniente de um loteamento 

de Propriedade do Sr. Claudino Rubo (Conforme RGI e Extratos de IPTU em 
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anexo); que foi vendido à: Sra. Maria Alexandra Gonçalves da Rocha que 

vendeu ao Sr. Kleber Silva de Campos; este, vendeu à Sra. Helen Cristina 

Marin que vendeu à autora. Ponderou ter promovido benfeitorias no imóvel. 

Expôs ainda a cadeia sucessória do imóvel na perspectiva temporal, 

aduzindo que Sr. Kleber Silva de Campos (Contrato datado de 

05/01/2013); este, vendeu à Sra. Helen Cristina Marin (contrato datado de 

22/02/2013) que vendeu à autora (contrato datado de 10/03/2014). Nesse 

sentido, estribando-se nos arts. 1.239 e 1.243, ambos do Código Civil, 

requereu seja reconhecido o seu direito a propriedade por meio da 

prescrição aquisitiva. Não obstante ainda teceu linhas no sentido de 

postular o reconhecimento de sua posse, e ainda alegou o direito de 

retenção pelas benfeitorias realizadas. Após tecer suas razões de fato e 

de direito, requereu o quanto segue: 1) a concessão da gratuidade de 

justiça aos réus; 2) seja julgada IMPROCEDENTE a ação, nos termos 

pleiteados na resposta acima; 3) seja condenado o autor ao pagamento da 

custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por V.Ex.ª; 4) 

protesta por todos os meios de provas em direito admitidas, inclusive 

provas documentais supervenientes, testemunhais, depoimento pessoal e 

pericial; Com a contestação, vieram os documentos. O autor apresentou a 

impugnação no id. 13043422. O processo foi saneado no id. 14270249 em 

cuja ocasião indeferiu-se o pedido de tutela de urgência. A audiência de 

instrução foi realizada no id. 16407664 cujo ato também aproveitou-se à 

ação possessória. Encerrada a instrução, a parte autora apresentou os 

memoriais no id. 17152133. Já a requerida deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Passo a relatar a ação de interdito proibitório: A 

autora informou que em 10 de março de 2014, através de Contrato 

Particular de Compra e Venda (transferência de posse) de Imóvel Urbano, 

adquiriu pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Sra. HELEN 

CRISTINA MARIN um Terreno Urbano Localizado na Rua Das Hortências, 

quadra N Lote 03, Bairro Jardim Vista Alegre, em Cáceres/MT, 

denominado: lote nº 03, área: 366,02 m2 ao norte 30,50m limitando com o 

lote nº 02;aao sul 30,50m limitando com o lote nº 04; ao Leste 12,00m 

limitando com os lotes nº 6 e 9; ao Oeste 12,00m limitando com a Rua das 

Orências. Explicou que o Aludido imóvel é proveniente de um loteamento 

de Propriedade do Sr. Claudino Rubo (Conforme RGI e Extratos de IPTU em 

anexo); que foi vendido à: Sra. Maria Alexandra Gonçalves da Rocha que 

vendeu ao Sr. Kleber Silva de Campos; este, vendeu à Sra. Helen Cristina 

Marin que vendeu à autora. Assinalou que A negociação se efetivou com 

a tradição do imóvel acima descrita sendo que imediatamente a Autora 

tomou posse do imóvel, e realizou várias benfeitorias, a saber: realizou a 

limpeza do lote; construiu muro; plantou algumas arvores frutíferas, 

mantém também uma criação de galinhas caipiras no local. Reclamou que 

em 22 de março de 2017 o Requerido foi até a residência da autora 

dizendo à autora que a mesma deveria desocupar o terreno 

imediatamente, e que iria derrubar o muro e destruir tudo que havia dentro 

do terreno. Afirmou ainda residir ao lado do imóvel objeto da questão. 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: a) 

a concessão de liminar, com ou sem audiência de justificação, 

determinando ao réu que se abstenha de turbar a posse do autor em 

relação ao imóvel mencionado acima, sob pena de responder por pena 

pecuniária correspondente à multa diária no valor de 1 (um) salário mínimo; 

b) a citação do réu por oficial de justiça, nos termos do artigo 246, inciso II, 

do Código de Processo Civil, requerendo-se desde já que o encarregado 

da diligência proceda nos dias e horários de exceção (Código de 

Processo Civil, art. 212, § 2º), a intimação do Ministério Público, tudo para: 

b.1) querendo, oferecer a defesa que tiverem sob pena de confissão e 

efeitos da revelia (Código de Processo Civil, art. 344); b.2) comparecer à 

audiência de justificação, nos termos do artigo 562, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, caso esta seja designada por Vossa Excelência. 

Protesta a autora por provar o alegado através de todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente pela produção de prova 

documental, testemunhal a ser arrolada em tempo oportuno, pericial e 

inspeção judicial, depoimento pessoal do réu sob pena de confissão, caso 

não compareça, ou, comparecendo, se negue a depor (art. 385, § 1º, do 

Código de Processo Civil), inclusive em eventual audiência de justificação. 

Seja confirmada a liminar, com escopo de determinar ao réu que se 

abstenha de turbar a posse da autora quanto ao lote objeto da presente 

lide, sob pena de responder por multa pecuniária diária no valor de 1 (um) 

salário mínimo. Com a inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida 

no id. 6070879, ocasião em que foi designada audiência de justificação. A 

audiência de justificação foi realizada no id. 7260652. Já no id. 7278739 foi 

proferida decisão deferindo a liminar postulada na ação. O requerido então 

apresentou contestação no id. 10063131. Na ocasião, o requerido reiterou 

o seu título de propriedade do imóvel conforme sustentado na ação 

reivindicatória. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: a) Conceda o benefício da assistência judiciária gratuita à 

parte, nos termos do art. 98 e 99 do NCPC e do inciso LXXIV do artigo 5º 

da Constituição Federal, pois não tem condições de arcar com pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios; b) Requer o 

acolhimento da presente contestação com o fito de julgar improcedente a 

presente demanda; c) Seja revogada a medida liminar concedida, uma vez 

que a posse do Requerido é anterior a da Requerente; d) Intimação 

pessoal e prazo em dobro assegurados aos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso e demais prerrogativas legais. e) 

Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos para 

demonstrar a veracidade do alegado Com a contestação, vieram 

documentos. No id. 13431010 o processo foi saneado. A instrução foi 

realizada no id. 16407036. Por fim, esgotada a instrução a parte requerida 

apresentou os memoriais no id. 19001904. A autora não apresentou os 

memoriais (vide certidão no id. 20028953 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA 

ajuizada por JOSÉ OLAVO DE PAULA em face de FERNANDA APARECIDA 

ZORTEA e demanda POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO) 

consubstanciada no pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO demandado por 

FERNANDA APARECIDA ZORTEA em face de JOSÉ OLAVO DE PAULA. 

Conforme destacado no relatório este Juízo pretende realizar a análise 

simultânea das ações destacadas na epígrafe, uma vez que uma delas se 

pretende a reivindicação do imóvel com base em título de propriedade, 

enquanto que na outra se postula a proteção possessória sobre o mesmo 

imóvel. Ressalta-se ainda que as ações possuem identidade de objeto e 

em ambas também se identificam as partes em polos diversos. Ademais, a 

instrução foi realizada de forma una para ambas as ações, ou seja, numa 

mesma audiência foram produzidas as provas que servem para a 

instrução dos dois processos. Ainda sobre o fato das ações petitória e 

possessória terem tramitado conjuntamente, devo salientar que 

obviamente é de conhecimento do Juízo o disposto no art. 557 do CPC 

(impedimento de intentar ação de reconhecimento de domínio na pendência 

de ação possessória), sendo certo que a ação reivindicatória foi 

distribuída posteriormente à ação possessória. Entretanto a questão não 

foi alegada por Fernanda Zortea por ocasião de sua contestação na ação 

petitória e em se tratando de direito disponível, este Juízo acabou por não 

declarar o impedimento da tramitação conjunta de ofício. Assim sendo, 

passo ao exame das questões controvertidas em ambos os processos. 

José Olavo compareceu ao Juízo por meio de sua ação reivindicatória, 

apresentando escritura pública de compra e venda do imóvel, a qual 

encontra-se juntada no id. 10522613 da ação petitória e expressa o 

registro da compra do bem imóvel por João Olavo. Nesse sentido, devo 

lembrar que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 

do título translativo no Registro de Imóveis” (art. 1.245/CC). Para tanto, não 

se pode olvidar que a Escritura Pública é o instrumento adequado para 

operar a transmissão inter vivos do direito de propriedade sobre bem 

imóvel, na linha do que destaca o art. 108 do Código Civil[1]. Com efeito a 

escritura pública apresentada por José Olavo é instrumento capaz a lhe 

conferir a propriedade do imóvel em disputa. Além do mais, convém 

destacar que Fernanda Zortea não controverteu sobre a prova da 

propriedade de José, mas optou por lançar mão do argumento de 

usucapião como meio de defesa. Entretanto, sua tese de prescrição 

aquisitiva pode ser objetivamente descartada. Para tanto, basta notar que 

Fernanda sustentou que o imóvel encontrava-se abandonado por José 

desde Janeiro/2013 e que em seu favor haveria o lapso temporal de 05 

anos de exercício de posse sobre o imóvel, sem qualquer oposição. Os 

argumentos de Fernanda escoram-se no disposto no art. 1.239 do Código 

Civil. Vejamos: Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 

rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem 

oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, 

tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 

moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. (g.n.). Quanto este Juízo menciona 

que a tese pode ser descartada objetivamente, a assertiva estriba-se na 

circunstância de que o dispositivo utilizado por Fernanda refere-se a 

imóvel rural, enquanto que o imóvel em disputa nas ações situa-se na 

zona urbana da cidade de Cáceres. Ainda assim, poderia então Fernanda 

ter se valido do que dispõe o art. 1.240 do CC, o qual é adequado à 

pretensões sobre imóveis situados na área urbana. Senão, vejamos: “Art. 

1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 
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cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” 

Entretanto, o fundamento também poderia ser descartado objetivamente, 

uma vez que o direito subjetivo é conferido àquele que pretender a 

prescrição aquisitiva sobre imóvel cuja área não exceda a 250m². Fato é 

que dos autos (em ambas as ações) extraem-se informações 

incontroversas de que o imóvel possui uma área de 366m². Não somente 

isso, Fernanda não poderia ter outro imóvel a fim de que pudesse 

pretender o usucapião sobre o imóvel em questão. Entretanto, tanto em 

seu depoimento pessoal, como na inicial de sua ação possessória, a 

mesma afirma que reside em imóvel vizinho aquele disputado no caso 

subjudice. Portanto, não se sustenta a tese defensiva de usucapião 

lançada por Fernanda Zortea com o escopo de lograr a improcedência da 

demanda reivindicatória de José Olavo. Com efeito, pode-se então 

mencionar que José Olavo é o legítimo proprietário do imóvel descrito nas 

ações, e assim sendo, possui o direito subjetivo de reavê-la contra quem 

que a injustamente a possua. É o que prevê o art. 1.228 do CC/02: Art. 

1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. (g.n.) Nesse sentido, necessário então analisar a demanda 

possessória de Fernanda Zortea, pois nela argumenta-se que a mesma 

seria a legítima possuidora do bem e partindo desta premissa, postulou a 

proteção possessória para permanecer no imóvel. Pois bem. Sabe-se que 

o CC/2002 estabelece que “Considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade.” (art. 1.196/CC). A interpretação da doutrina[2] é a de que o 

legislador imprimiu, ao menos parcialmente, no art. 1.196 do código civil a 

teoria objetiva da posse sustentada por Rudolf Von Ihering, segundo a 

qual, a posse se constitui mediante a detenção da coisa e a exteriorização 

da aparência de dono, ou, em outras palavras, a posse se caracteriza 

mediante o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade[3]. 

Partindo desses parâmetros, convém transcrever os depoimentos 

colhidos na audiência de instrução. Vejamos: José Olavo de Paula, 

prestou as seguintes declarações: “Que o declarante adquiriu o lote em 

1998; (...) que o declarante foi conversar com a declarante no ano 

passado; que o declarante pediu para a Fernanda desocupar o lote; que o 

ano era 2017; (...) que o declarante comprou e pagou pelo lote; que se o 

declarante vai ou não vai ao lote é um problema do declarante; que o 

declarante comprou o lote de uma imobiliária; que na época foi realizado 

um contrato de compra e venda; que de 1998 até 2017 o declarante 

esteve no lote uma época que estava sujo; que o declarante mandou 

limpar o lote logo quando comprou, depois não; (...) Que o declarante fez a 

documentação para transferir o imóvel ao seu nome no ano de 2017; (...) 

que isso ocorreu antes do declarante ter contato com a Fernanda; que o 

declarante pagou o IPTU do imóvel; que ficou um tempo sem pagar, mas o 

declarante quitou; (...)” Fernanda Aparecida Zortea, prestou as seguintes 

declarações: “que a declarante tem a posse do imóvel lote 03 desde 2014; 

que adquiriu de uma pessoa chamada Helen; que a declarante construiu 

muro e fez limpeza; (...) que a declarante também cuida de galinha no 

local; que não sabe o sobrenome da pessoa de quem comprou; que no 

local tinha uma placa de venda; que a Helen queria o valor de R$10.000,00 

pelo lote; que negociando a declarante conseguiu comprar o lote por 

R$5.000,00; que a declarante foi a prefeitura se informar sobre o nome de 

quem estava o imóvel só após compra-lo; que o imóvel estava em nome de 

Claudino; (...) que foi a época em que a declarante foi tentar pagar o IPTU; 

que está no contrato o tempo em que a Helen estava com o terreno; que a 

declarante não teve cautela anterior para se informar do histórico do 

imóvel, por não ter experiência; que quando a declarante foi pagar o IPTU 

foi orientada a procurar uma pessoa chamada Rubens; Que o Rubens 

propôs a venda do lote para a declarante, mas ela não aceitou comprar 

aquilo que já havia comprado; (...) que o pagamento foi realizado em 

dinheiro; que a declarante começou a cuidar do local antes de compra-lo, 

pois o local era sujo, tinha cobras, e a declarante tem filho pequeno; que 

depois que foi colocada uma placa de venda no local a declarante parou 

de cuidar; que a declarante mora ao lado do terreno; que a declarante não 

sabe informar ao certo o total de gastos com o terreno; (...) A testemunha 

Rubens Francisco Barbosa, prestou as seguintes declarações: “Que o 

José Olavo fez a compra do lote informado na inicial; que o José Olavo 

não se recorda o ano; que o José Olavo comprou o imóvel da pessoa de 

Dr. Wilson Viegas que era o dono do loteamento; que não se recorda 

quando foi procurado por José Olavo para regularizar o imóvel; que no 

ano passado o José Olavo procurou o declarante para escriturar o imóvel; 

(...) que o declarante não ofereceu o imóvel para a Fernanda; (...) A 

testemunha Adileusa Francisco da Silva, declarou o que segue: “que a 

Fernanda murou o terreno; que a declarante conhece uma pessoa por 

nome de Kleber que foi dono do imóvel; que depois do Kleber teve outra 

senhora que foi dona mas a declarante não a conhece por nome; que o 

lote era um matagal; que a declarante só se recorda do Kleber limpando o 

lote; que a declarante não conhece o José Olavo; que a declarante mora 

no local há 10 anos; que a Fernanda mora ao lado do terreno; que a 

declarante acredita que a Fernanda começou a morar no local por volta do 

ano de 2013. (...). Além da prova oral acima transcrita, deve-se ainda 

destacar os instrumentos particulares juntados por Fernanda Zortea em 

sua ação possessória (vide id. 6055477 - Pág. 1 e ss.). Os aludidos 

documentos demonstram uma aparente aquisição do imóvel objeto da lide 

em 10 de Janeiro de 2014 (vide id. 6055498 - Pág. 2), todavia é confesso 

por Fernanda Zortea (vide depoimento pessoal) de que comprou o imóvel 

de maneira informal, sem ter tomado cautelar quanto a certificar-se sobre 

a procedência do imóvel. Mas também é fato que José Olavo (proprietário) 

em seu depoimento pessoal deixou transparecer que após a compra do 

imóvel em 1998, tratou de limpá-lo apenas uma vez, e que somente após 

anos é que tratou de regularizar a propriedade transferindo-o para seu 

nome. Soma-se a isso o depoimento das testemunhas que atribuem à 

Fernanda Zortea o comportamento de dona do imóvel, ao menos nos 

últimos anos. A partir disso, depreende-se que Fernanda Zortea tem 

exercido a posse do imóvel, pois se comporta como dona do mesmo, e a 

falta de oposição do proprietário pelo que se depreende dos autos 

perdurou por anos a fio, sendo manifesta regularmente ou de maneira 

formal apenas e tão somente por meio da ação petitória nesta ocasião 

analisada. Sendo assim, convém reconhecer o exercício da posse do 

imóvel por Fernanda Zortea, entregando-lhe a necessária proteção 

possessória vindicada. Nesse sentido, lembro que o CPC estabelece que: 

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser 

molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Art. 568. 

Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo. --- 

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. A posse conforme análise 

acima foi devidamente demonstrada por meio dos documentos 

apresentados por Fernanda, bem como pelas provas orais. Pelo 

depoimento pessoal de José Olavo constata-se a intenção do mesmo de 

reaver uma vez que encontra-se munido do título de propriedade do bem, 

pelo que por isso se extrai a turbação. Por fim, assinala-se que por força 

de liminar deferida na ação possessória Fernanda Zortea permanece na 

posse do imóvel. Por tais razões, devo reputar por procedente a 

pretensão da autora de modo que a proteção possessória deferida na 

liminar deve ser mantida. E qual a solução prática a ser adotada no caso, 

já que tanto a ação petitória como a ação possessória deverão ser 

julgadas procedentes? Pois bem. Sabe-se que ao proprietário do imóvel é 

dado o direito de reaver a coisa contra quem que injustamente a possua 

(art. 1.228/CC). Embora Fernanda Zortea tenha demonstrado por meio de 

instrumento particular ter efetuado pagamento pelo imóvel, não se pode 

considerar o instrumento apresentado como justo título, notadamente por 

figurar como vendedora pessoa que não ostentava o título de propriedade 

do imóvel. Nesse sentido estabelece o CC/2002 que: “É justa a posse que 

não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200). Fato é que embora 

José Olavo não tenha reclamado de violência, e tampouco se pode falar 

em clandestinidade já que testemunhas demonstraram o comportamento 

público de Fernanda como dona do imóvel, o mesmo não se pode 

mencionar quanto ao terceiro requisito, cuja característica se fez presente 

na posse de Fernana, pois, repita-se, a mesma transacionou o imóvel 

mediante título precário com terceira pessoa não proprietária do imóvel, 

portanto, “comprou” o imóvel de pessoa ilegítima para vendê-lo. Aliás, 

repita-se que Fernanda confessou em seu depoimento não ter adotado as 

cautelas necessárias antes da compra do imóvel a fim de apurar à quem 

pertencia a propriedade do mesmo. Portanto, a posse de Fernanda esteve 

a todo momento motivada em título precário, e assim sendo, na linha do art. 

1.200/CC, é INJUSTA. Sendo injusta, favorece ao proprietário José Olavo o 

direito de reaver a coisa contra a possuidora Fernanda, uma vez que é 

direito daquele reaver o bem contra quem injustamente o possua (art. 
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1.228/CC). Isto posto, a convicção deste Juízo será no sentido de que 

após o trânsito em julgado, seja o proprietário José Olavo imitido na posse 

do imóvel. Por fim, convém analisar o pedido subsidiário de Fernanda 

Zortea, qual seja, a pretensão de retenção pelas benfeitorias 

empreendidas no imóvel. O direito de retenção da coisa pelo possuidor 

está regulado no código civil, que assim dispõe: Art. 1.219. O possuidor de 

boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem 

como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, 

quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de 

retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (g.n). Art. 1.220. 

Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias 

necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, 

nem o de levantar as voluptuárias. (g.n.). Para apurar se o possuidor 

exercia a posse com boa ou má-fé o Código Civil ainda apresenta 

parâmetros. São eles: Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor 

ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo 

único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo 

prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta 

presunção. Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso 

e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o 

possuidor não ignora que possui indevidamente. Em seu depoimento 

pessoal, além de ter confessado que não adotou cautelas prévias à 

compra do terreno, afirmou que assim procedeu pois em outra ocasião 

comprou outro imóvel nas mesmas circunstâncias (informais) e tendo 

assim procedido no negócio diverso, até então não sofrera qualquer 

transtorno estando com o imóvel até então. Outra questão é que a 

testemunha Adileusa Francisco da Silva declarou em seu depoimento que 

conheceu o “dono” anterior do imóvel chamado Kleber, e que este teria 

vendido o terreno para uma senhora, que por sua vez, vendera o imóvel à 

Fernanda Zortea. Estas constatações da testemunha refletem a mesma 

impressão retratada por Fernanda Zortea que teria norteado a sua 

decisão de negociar o terreno com a pessoa chamada Hellen, e inclusive é 

corroborada pela sucessão negocial do terreno retratada nos 

instrumentos particulares juntados no id. 6055477 - Pág. 1 e ss. da ação 

possessória, pois nestes instrumentos nota-se que justamente que a 

pessoa chamada Kleber Silva de Campos vendeu o imóvel para Helen 

Cristina Marin em 22 de Fevereiro de 2013 (id. 6055486 - Pág. 1 da ação 

possessória), sendo que com a Helen a Fernanda Zortea negociou a 

compra deste mesmo imóvel objeto da ação (id. 6055498 - Pág. 1 da ação 

possessória). Estas considerações que faço acima, as faço para concluir 

no sentido de que, embora injusta a posse exercida por Fernanda Zortea, 

era ela uma possuidora de boa-fé, pois dos elementos existentes nos 

autos é possível presumir a sua ignorância quanto a precariedade do 

negócio que entabulara. Em sendo de boa-fé a posse por ela exercida, há 

então direito a retenção de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. A 

testemunha Adileusa apontou que Fernanda edificou o muro no terreno. A 

mesma informação foi dita por Fernanda em seu depoimento pessoal, e 

pela parte contrária não foi produzida qualquer contra-prova quanto a 

questão. As imagens contidas no id. 6055566 - Pág. 1 e ss. da ação 

possessória corroboram a assertiva da edificação do muro. Porém, 

Fernanda não trouxe nos autos e tampouco soube informar em 

depoimento pessoal os gastos dispensados para a edificação do muro. 

Entretanto, não há como negar que sobre o imóvel foi produzida a aludida 

benfeitoria a qual deve ser considerada necessária pois essencial ao 

estabelecimento dos limites do lote (demarcação). Estando provada a 

benfeitoria necessária e postulado subsidiariamente o direito de retenção 

da coisa, convém o deferimento devendo o valor ser apurado em 

procedimento de liquidação (art. 509, I do CPC). Nesse sentido segue 

precedente jurisprudencial que corrobora a íntegra do entendimento que 

está sendo impresso por este Juízo neste caso. Vejamos: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. 

LOTE DE TERRENO SITUADO NO DENOMINADO “LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL PRAIA ÂNCORA, NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS”. 

DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES CONSTRUÍDAS, 

RESGUARDADO O DIREITO DE RETENÇÃO. Acorde ao disposto no art. 

1.228 do vigente Código Civil, o proprietário tem o direito de reaver a coisa 

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Imóvel 

reivindicado, que se encontra individualizado através escritura pública 

regularmente levada ao competente cartório do Registro Geral de Imóveis. 

Inexistência de qualquer restrição ao título de domínio apresentado pelo 

autor. Conjunto probatório, que demonstra ser a ré possuidora de boa-fé, 

vez que ao adquirir a posse através instrumento particular de cessão e 

transferência de direito de posse, desconhecia o vício que maculava sua 

aquisição. Existência de sucessivos instrumentos de cessão e 

transmissão de posse. Ausência de posse clandestina. Exercício da 

posse que se deu de forma mansa, pacífica e sem oposição, tendo a ré, 

inclusive, dado função social ao imóvel, na medida em que nele construiu 

um prédio comercial e unidades residenciais, o que restou comprovado 

através a prova pericial produzida. Proprietário que jamais exerceu de fato 

a posse sobre o bem e que mostrou-se desidioso com o imóvel, que 

possuía, inclusive débitos de IPTU. Acessões que devem ser indenizadas, 

resguardado o direito de retenção. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e deste TJRJ. Valor da indenização que deve ser apurado em sede 

de liquidação de sentença por arbitramento. Pedido de fixação de 

indenização judicial com base no Parágrafo único do art. 1.255, que não 

foi formulado na peça inicial. Inovação recursal vedada, sob pena de 

supressão de instância. Desprovimento do recurso.” (TJRJ - VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.  APELAÇÃO CÍVEL Nº. 

0003193-67.2007.8.19.0068. RELATORA: DES. DENISE LEVY TREDLER). 

Com efeito, concluo analisando ambas as ações (reivindicatória X 

possessória) que José Olavo é o legítimo proprietário do imóvel sobre o 

qual Fernanda Zortea tem exercido posse de boa-fé, porém injusta. Dadas 

estas circunstâncias e conforme disposto no art. 1.228 do CC/2002 possui 

o proprietário direito subjetivo de reaver o imóvel. Por outro lado tendo 

Fernanda Zortea exercido a posse de boa-fé, conforme dispõe o art. 

1.201 c.c 1.219 ambos do CC/2002 possui ela direito subjetivo à retenção 

da coisa enquanto não for ressarcida quanto a benfeitoria necessária 

edificada no imóvel, qual seja, o muro levantado nos limites do terreno. 

Como não foi apurado nos autos o exato valor dispensado para a 

benfeitoria, embora esteja esta provada, necessário se faz procedimento 

de liquidação na forma do art. 509, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ressalto ainda que o proprietário do imóvel só poderá ser imitido na posse 

após a conclusão do procedimento de liquidação. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo as 

ações da seguinte forma: - Quanto a AÇÃO POSSESSÓRIA, a convicção 

deste juízo é pela PROCEDÊNCIA do pedido de INTERDITO PROIBITÓRIO 

demandado por FERNANDA APARECIDA ZORTEA em face de JOSE 

OLAVO DE PAULA. - Quanto a AÇÃO REIVINDICATÓRIA, a convicção 

deste juízo é pela PROCEDÊNCIA do pedido de IMISSÃO NA POSSE 

demandado por JOSE OLAVO DE PAULA em face de FERNANDA 

APARECIDA ZORTEA. A considerar os efeitos conflitantes de ambos os 

dispositivos, devo assentar que diante do reconhecimento da “posse 

injusta” de Fernanda Zortea, a imissão na posse do proprietário José 

Olavo só poderá ocorrer por ocasião do ressarcimento da benfeitoria 

necessária promovida no terreno por Fernanda, cujo valor dependerá de 

apuração em procedimento de liquidação na forma do art. 509, inciso I do 

Código de Processo Civil. Só após o ressarcimento da benfeitoria é que 

poderá ser expedido o mandado de imissão na posse, cessando-se a 

partir do seu cumprimento o exercício da posse por Fernanda. Portanto, 

até que se opere o disposto nos parágrafos acima, subsistirão os efeitos 

da liminar que deferiu a proteção possessória em favor da Fernanda 

Zortea. No período não poderá ser promovida qualquer outra edificação 

sobre o terreno, devendo o mesmo permanecer tal como exposto nas 

imagens juntadas no anexo da petição inicial da demanda possessória. Em 

tempo, condeno as partes a ressarcir uma à outra as custas e despesas 

processuais por elas suportadas, bem como honorários advocatícios, 

ficando estes fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado de cada 

demanda para cada causídico, cada qual na correspondente ação que 

logrou êxito, ou seja, tanto em favor da Defensoria Pública (cuja obrigação 

recairá sobre Fernanda Zortea em razão da sucumbência na ação 

reivindicatória) como também em favor do Advogado de Fernanda (cuja 

obrigação recairá sobre José Olavo em razão da sucumbência ocorrida na 

ação possessória), o que faço nos termos do art. 82 e 85, ambos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas 

de sucumbência nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, retorne concluso para novas providências. P. 

R. I. Cáceres/MT., 27 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a 

escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem 

à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais 

sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 

vigente no País. [2] Flávio Tartuce – Manual de Direito Civil. Volume Único, 

Editora Método:2019. [3] Usar, gozar e dispor (art. 1.228/CC).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005139-51.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EVERTON DE ARRUDA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de 

Everton Arruda Silva, ambos devidamente qualificados. Narra a inicial que 

o Autor celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária com a 

parte Requerida, tendo por objeto 01 (Um) veículo da maraca Volkswagen, 

modelo Parai 1.6, City, chassi nº n.º 9BWDB05X95T067029, ano/modelo 

2004/2005, cor prata, placa JZY3623, renavam 00843407310. Todavia, o 

Requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que 

resultou na dívida no importe de R$11.271, 28 (onze mil duzentos e 

setenta e um reais e vinte e oito centavos), incluindo as parcelas 

vincendas. Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo. No mérito, requereu a 

procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a 

propriedade do bem em seu nome. Após emenda da inicia, foi deferida a 

liminar solicitada pelo Autor (id. 23830310). Sobreveio a busca e 

apreensão do veículo e citação do Requerido (ids. 23973095, 23973099, 

23972339). O Réu compareceu pessoalmente à Escrivania desta Vara e 

informou o pagamento do débito, juntando comprovante de depósito (ids. 

24179275 e 24181052). Determinada a restituição do veículo (id. 

24383051), o Autor apresentou Impugnou a purgação da mora 

argumentando insuficiência do valor depositado para purgação da mora 

(id. 24624091). O autor foi intimado a indicar o valor para fins de 

complementação do depósito correspondente tão somente à diferença 

obtida pela atualização do valor entre a data do último cálculo e a data do 

pagamento (id. 24688333). Sem prejuízo, determinado o cumprimento da 

decisão que determinou a restituição do veículo. O veículo foi restituído ao 

Réu (ids. 26031391 e 26030989). O réu depositou o valor necessário para 

complementação da purgação da mora (ids. 30478986 e 30478989), nos 

termos determinados (id. 29534949). Por fim, vieram-me conclusos os 

autos. É o que merece registro. Decido. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face 

de Everton Arruda Silva, devidamente qualificados. Vislumbra-se dos 

autos que o Requerido compareceu requerendo a purgação da mora e 

este Juízo determinou a restituição do bem em seu favor (ids. 24179275, 

24181052, 29534949) segundo os valores indicados pelo Autor na inicial, 

devidamente atualizado até a data do depósito. Acrescenta-se ainda que o 

réu purgou a mora e não se opôs à pretensão deduzida na inicial, eis que 

não apresentou contestação. Com efeito, diante da purgação da mora que 

reputo devidamente realizada, o processo perdeu o objeto, devendo ser 

extinto ante o comportamento do réu, que ao sentir do Juízo, configura 

reconhecimento jurídico do pedido deduzido na inicial. Não obstante, 

paralelo a ausência de contra-argumento do réu, sobressai a necessidade 

de procedência da ação, porquanto, conforme apreciado na decisão que 

deferiu a liminar, o autor trouxe à lume prova pré-constituída que 

demonstrou a regularidade contratual e a constituição em mora do devedor 

– pelo que se conclui observado pelo autor o seu ônus processual 

conforme disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE E DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, condenando o Requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios o qual fixo no 

importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do 

CPC), ficando suspensa a exigibilidade do crédito, eis que defiro a 

gratuidade da justiça ao Requerido (art. 98, §3º, CPC). Ratifico a liminar. 

Intime-se o Autor para que informe conta bancária para levantamento do 

valor depositado em 15 dias. Sendo indicada, expeça-se alvará. Após, 

arquive-se com as devidas baixas. Cáceres, 27 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000862-55.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SUENY MARQUES 

GARCETE Vistos etc. Considero o requerimento contido no id. 30368058 - 

Pág. 1 como pedido de desistência da ação. Ante o exposto JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. P. R. I. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 27 de Março de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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LUCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005454-16.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIO DE ALMEIDA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO LUCIO DE ALMEIDA ajuizou a presente ação revisional 

contratual em desfavor do BV FINANCEIRA S.A - CFI. alegando que firmou 

contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor 

de R$ 27.471,80 reais para pagamento em 48 parcelas de R$ 948,00 reais, 

com incidência da taxa de juros de 2,25 % ao mês e taxa anual de 30,58 

%. Defende a revisão do contrato para expurgar do financiamento a 

capitalização dos juros, por entender legal apenas a cobrança de juros 

simples. Sustenta ainda que todas as taxas cobradas são ilegais, sendo: 

IOF, tarifa de avaliação, registro de cadastro, registro de contrato 

premista, cap. parc. premiável e garantia mecânica, no valor total de R$ 

3971,80 reais. Ao final postulou: “4) seja julgado procedente o pedido 

inicial, com a consequente revisão das cláusulas contratuais impugnadas, 

declarando a padronização do contrato em análise nos seguintes moldes: 

• a fixação de juros mensais no percentual de 2,25% correspondente a 

taxa de juros mensais contratadas, vedada da capitalização mensal, nos 

termos dos cálculos ora apresentados, ou s.m.j, sejam os autos remetidos 

ao contador judicial para elaboração de novo calculo; • a compensação 

dos valores pagos a maior, abatendo se u montante da totalidade do 

financiamento; • impossibilidade de haver bis in idem (cobrar multa 

contratual - comissão de permanência e juros moratórios sob o mesmo 

pretexto - atraso de pagamento); • o afastamento da cobrança das taxas 

do item 5.4/5.5 desta por se configurar obrigação iníqua e abusiva na 

medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, 

proclamando, ainda, flagrante ofensa à boa-fé e a equidade contratual 

(artigo 51, IV do CDC).). – id. Num. 15353522. Inicial instruída com cópia do 

instrumento contratual. Citado o Requerido apresentou contestação, 

momento em que rebateu todos os argumentos e manifestou pela total 

improcedência – id. Num. Num. 16619802. Foi realizada audiência de 

tentativa de conciliação sem êxito – id. Num. 18618835. Autor não 

impugnou à contestação. Oportunizado as partes manifestarem sobre 

provas, apenas a Requerida apresentou petição protestando pelo 

julgamento. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de ação revisional de 

contrato bancário. O feito comporta imediato julgamento por versar sobre 

matéria de direito, e as provas já apresentadas possibilitam a 
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compreensão pelo juízo para prolatar a sentença. É incontroverso a 

existência da relação jurídica formalizada entre as partes. A cédula 

demonstra de forma ostensiva os encargos do empréstimo, cumprindo 

com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. No que toca à 

capitalização mensal dos juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é pacífica no sentido de que sua cobrança é admitida nos 

contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, Terceira Turma, 

Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg no REsp 

1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, DJe de 

1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. Assim, para a 

cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a 

presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no 

REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade. Quanto ao primeiro requisito, cumpre anotar, por oportuno, 

que o STJ assentou o entendimento de que "o artigo 5.º da Medida 

Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com 

periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 

31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17" 

(REsp 602.068/RS, Relator o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 21/3/2005). Quanto ao segundo requisito, 

ressalta-se que, de acordo com o entendimento pacificado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Nesse sentido: REsp 

1.220.930/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 9.2.2011; AgRg 

no REsp 735.140/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, DJ de 5.12.2005; AgRg no REsp 735.711/RS, Quarta Turma, 

Relator o Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 12.9.2005; AgRg no 

REsp 714.510/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

DJ de 22.8.2005; AgRg no REsp 809.882/RS, Relator o Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, DJ de 24.4.2006. No caso presente, como anotado 

acima a taxa de juros contratada perfaz em 2,25 % ao mês (taxa nominal) 

e a taxa efetiva anual de 30,58, cumprindo os requisitos antes 

destacados. Multiplicando a taxa nominal por 12, não coincide com a taxa 

efetiva anual, o que demonstra a existência de que a capitalização dos 

juros foi expressamente pactuada no contrato. Do que foi exposto, veja 

julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA 

VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização 

mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos 

seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, 

como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e 

(II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com 

o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. O Tribunal a quo, em suas 

razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, 

qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

03/09/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 

taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 

expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013) Portanto, tendo previsão legal a 

cobrança de juros na forma capitalizada, e estando a relação jurídica 

amparada com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não 

há o que se afastar a metodologia de cálculo e amortização das parcelas. 

Defende ainda o Autor a ilegalidade de todas as tarifas incidentes no 

contrato. Embora o pedido seja genérico e não demonstre com 

fundamentos, passo a análise. Primeiro é de afastar a alegação de 

ilegalidade do financiamento do valor correspondente a contratação do 

seguro “garantia mecânica; seguro prestamista” no valor de R$ 1569,00 

reais. A proposta de adesão esta acostada aos autos – id. Num. 

16619806 - Pág. 6, não sendo demonstrado qualquer vício que afaste sua 

validade. Se livremente aceitou a contratação, não pode agora vir alegar 

desconhecimento e sustentar sua nulidade. A mesma conclusão vale para 

a proposta de adesão seguro de garantia mecânica – id. Num. 16619806 - 

Pág. 13 e termo de adesão título de capitalização – id. Num. 16619806 - 

Pág. 14. O autor menciona que a cobrança da Tarifa de Cadastro é 

abusiva, porém, sem razão. Cabe mencionar que existe diferença entre 

Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Cadastro, pois a primeira só pode 

ter sua cobrança inserida em contratos anteriores a 30.04.2008 – que não 

é o caso, enquanto a segunda teve sua cobrança tida como lícita, 

conforme se verá a seguir. Com relação à cobrança da Tarifa de 

Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp n° 

1251331/RS, firmou entendimento de que a cobrança da mesma é lícita. 

Colaciono o supracitado julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012).2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 
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tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Para a 

licitude da cobrança da aludida tarifa, deve-se levar em conta que a 

mesma tenha sido expressamente pactuada como “Tarifa de Cadastro” e 

que não haja qualquer abusividade do valor no caso em concreto. 

Portanto, quanto a esta Tarifa, entendo que sua cobrança não pode ser 

afastada, pois a mesma foi livremente contratada pelo autor e não houve 

demonstração de qualquer abusividade na cobrança da taxa. Outra 

cobrança tida como abusiva pelo autor é a do IOF pactuado quando da 

contratação. Porém, como ressaltado no mesmo Recurso Especial já 

citado, a cobrança de IOF não é ilícita, pois decorre de exigência de ordem 

tributária. Ademais, não se comprovando qualquer abusividade com 

relação ao valor cobrado, fazendo apenas menção genérica à mesma, 

não há que ser afastada a cobrança do IOF. Em relação a cobrança da 

tarifa de avaliação e despesas de registro de contrato, foi objeto de 

apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em exame de recurso 

especial repetitivo. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. 

DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS 

CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo 

consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos 

celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 

3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa 

resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . [...] (REsp 

1639320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (REsp 1639259 SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2018, DJe 17/12/2018) Dessa forma, vêm decidindo o TJMT: “(...) A 

taxa de registro de contrato é inerente à própria modalidade contratual, de 

exclusividade da instituição financeira. A contratação do Seguro do bem 

financiado, no caso, acarreta segurança para os contratantes e não é 

capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por 

consequência, na ilegalidade da sua cobrança. A repetição do indébito é 

devida na forma simples, em atenção ao princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa do credor. (TJ/MT - Ap, 147703/2012, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014) Desta 

feita, há que declarar abusiva a cobrança de registro do contrato, 

devendo haver repetição de indébito, na forma simples, nos termos do 

entendimento do STJ. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE 

DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS 

MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83 DO STJ. 1. (...) 2. É cabível a repetição do indébito, de forma 

simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, 

tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do 

credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento. 

3. (...)” (EDcl nos EDcl no AgRgno Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo egimental a que se nega 

provimento.(AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe19/05/2015). 

Ademais, 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 

1.578.553 – SP (Tema 958), é de se afastar a sua incidência, com o 

respectivo ressarcimento a parte Autora. 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, 
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Publicado no DJE 19/12/2019) A restituição no caso deve ser simples e 

não na forma descrita no art. 42 do CDC, por não vislumbrar má-fé do 

Requerido. Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação revisional nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC apenas para declarar a ilegalidade da 

cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 395,00 (trezentos e 

noventa e cinco) reais e despesa de registro do contrato no valor de R$ 

317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), totalizando 

R$ 712,39 (setecentos e doze reais e trinta e nove centavos), ficando o 

Requerido condenado em restituir ao Autor, com incidência de correção 

monetária e juros de mora, no mesmo percentual dos juros contratuais, 

desde a data da assinatura do contrato. Existindo sucumbência recíproca, 

e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte 

Autora condenada a 98,43 % das custas e despesas processuais tendo 

como base de cálculo o valor da causa. Já a parte Requerida, fica 

condenada ao pagamento na proporção de 1,56 % do valor. - No que 

tange aos honorários, arbitro em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o 

valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 98,43 %. 

Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em 

prol do Advogado da Autora no percentual de 1,56 %. Como a parte 

Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

intime-se a parte Autora para que implemente o cumprimento de sentença, 

no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se. Caceres, 27 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003430-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003430-78.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

GERSON SIQUEIRA DA SILVA REU: AYMORE GERSON SIQUEIRA DA 

SILVA ajuizou a presente ação revisional contratual em desfavor do 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A alegando que 

firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, 

sendo contrato nº 400314983, no valor de 23.501,67 reais para 

pagamento em 36 parcelas de R$ 970,43 reais, com incidência da taxa de 

juros de 2,32 % ao mês e taxa anual de 31,73 %. Defende a revisão do 

contrato para expurgar do financiamento a capitalização dos juros, por 

entender legal apenas a cobrança de juros simples. Sustenta ainda que 

todas as taxas cobradas são ilegais, sendo: IOF, tarifa de cadastro, 

registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro, no valor total de 

R$ 3501,67 reais. Ao final postulou: “Seja julgado procedente o pedido 

inicial, com a consequente revisão das cláusulas contratuais impugnadas, 

declarando a padronização do contrato em análise nos seguintes moldes: 

• a fixação de juros mensais, no percentual de 2,32% a.m., 

correspondente à taxa de juros mensais contratadas, vedada da 

capitalização mensal ou juros compostos, nos termos dos cálculos ora 

apresentados, ou caso não seja este o entendimento de Vossa 

Excelência, requer sejam os autos remetidos ao contador judicial para 

elaboração de novo cálculo; • o afastamento da cobrança da taxa do item 

IV da presente exordial, por se configurar obrigação iníqua e abusiva na 

medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, 

proclamando, ainda, flagrante ofensa à boa-fé e a equidade contratual 

(artigo 51, IV do CDC). – id. Num. 21251964. Inicial instruída com cópia do 

instrumento contratual e laudo pericial revisional. Citado o Requerido 

apresentou contestação, momento em que rebateu todos os argumentos e 

manifestou pela total improcedência – id. Num. 24285098. Foi realizada 

audiência de tentativa de conciliação sem êxito. Autor não impugnou à 

contestação. Oportunizado as partes manifestarem sobre provas, as 

partes ficaram silentes. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de ação 

revisional de contrato bancário. O feito comporta imediato julgamento por 

versar sobre matéria de direito, e as provas já apresentadas possibilitam a 

compreensão pelo juízo para prolatar a sentença. É incontroverso a 

existência da relação jurídica formalizada entre as partes. A cédula 

demonstra de forma ostensiva os encargos do empréstimo, cumprindo 

com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. No que toca à 

capitalização mensal dos juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é pacífica no sentido de que sua cobrança é admitida nos 

contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, Terceira Turma, 

Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg no REsp 

1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, DJe de 

1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. Assim, para a 

cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a 

presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no 

REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade. Quanto ao primeiro requisito, cumpre anotar, por oportuno, 

que o STJ assentou o entendimento de que "o artigo 5.º da Medida 

Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com 

periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 

31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17" 

(REsp 602.068/RS, Relator o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 21/3/2005). Quanto ao segundo requisito, 

ressalta-se que, de acordo com o entendimento pacificado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Nesse sentido: REsp 

1.220.930/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 9.2.2011; AgRg 

no REsp 735.140/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, DJ de 5.12.2005; AgRg no REsp 735.711/RS, Quarta Turma, 

Relator o Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 12.9.2005; AgRg no 

REsp 714.510/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

DJ de 22.8.2005; AgRg no REsp 809.882/RS, Relator o Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, DJ de 24.4.2006. No caso presente, como anotado 

acima a taxa de juros contratada perfaz em 2,32 % ao mês (taxa nominal) 

e a taxa efetiva anual de 31,73, cumprindo os requisitos antes 

destacados. Multiplicando a taxa nominal por 12, não coincide com a taxa 

efetiva anual, o que demonstra a existência de que a capitalização dos 

juros foi expressamente pactuada no contrato. Do que foi exposto, veja 

julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA 

VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização 

mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos 

seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, 

como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e 

(II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com 

o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. O Tribunal a quo, em suas 

razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, 

qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

03/09/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 
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taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 

expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013) Portanto, tendo previsão legal a 

cobrança de juros na forma capitalizada, e estando a relação jurídica 

amparada com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não 

há o que se afastar a metodologia de cálculo e amortização das parcelas. 

Defende ainda o Autor a ilegalidade de todas as tarifas incidentes no 

contrato. Embora o pedido seja genérico e não demonstre com 

fundamentos, passo a análise. Primeiro é de afastar a alegação de 

ilegalidade do financiamento do valor correspondente a contratação do 

seguro CDC PROTEGIDO VIDA/DESEMPREGO no valor de R$ 1249,11 

reais. A proposta de adesão esta acostada aos autos no id. Num. 

24285103, não sendo demonstrado qualquer vício que afaste sua 

validade. Se livremente aceitou a contratação, não pode agora vir alegar 

desconhecimento e sustentar sua nulidade. O autor menciona que a 

cobrança da Tarifa de Cadastro é abusiva, porém, sem razão. Cabe 

mencionar que existe diferença entre Taxa de Abertura de Crédito e Taxa 

de Cadastro, pois a primeira só pode ter sua cobrança inserida em 

contratos anteriores a 30.04.2008 – que não é o caso, enquanto a 

segunda teve sua cobrança tida como lícita, conforme se verá a seguir. 

Com relação à cobrança da Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de 

Justiça, através do julgamento do REsp n° 1251331/RS, firmou 

entendimento de que a cobrança da mesma é lícita. Colaciono o 

supracitado julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012).2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Para a 

licitude da cobrança da aludida tarifa, deve-se levar em conta que a 

mesma tenha sido expressamente pactuada como “Tarifa de Cadastro” e 

que não haja qualquer abusividade do valor no caso em concreto. 

Portanto, quanto a esta Tarifa, entendo que sua cobrança não pode ser 

afastada, pois a mesma foi livremente contratada pelo autor e não houve 

demonstração de qualquer abusividade na cobrança da taxa. Outra 

cobrança tida como abusiva pelo autor é a do IOF pactuado quando da 

contratação. Porém, como ressaltado no mesmo Recurso Especial já 

citado, a cobrança de IOF não é ilícita, pois decorre de exigência de ordem 

tributária. Ademais, não se comprovando qualquer abusividade com 

relação ao valor cobrado, fazendo apenas menção genérica à mesma, 

não há que ser afastada a cobrança do IOF. Em relação a cobrança da 

tarifa de avaliação e despesas de registro de contrato, foi objeto de 

apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em exame de recurso 

especial repetitivo. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. 

DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS 

CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo 

consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos 

celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 

3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa 

resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . [...] (REsp 

1639320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (REsp 1639259 SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2018, DJe 17/12/2018) Dessa forma, vêm decidindo o TJMT: “(...) A 

taxa de registro de contrato é inerente à própria modalidade contratual, de 

exclusividade da instituição financeira. A contratação do Seguro do bem 

financiado, no caso, acarreta segurança para os contratantes e não é 

capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por 

consequência, na ilegalidade da sua cobrança. A repetição do indébito é 

devida na forma simples, em atenção ao princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa do credor. (TJ/MT - Ap, 147703/2012, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014) Desta 

feita, há que declarar abusiva a cobrança de registro do contrato, 

devendo haver repetição de indébito, na forma simples, nos termos do 

entendimento do STJ. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE 

DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS 

MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83 DO STJ. 1. (...) 2. É cabível a repetição do indébito, de forma 

simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, 

tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do 

credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento. 

3. (...)” (EDcl nos EDcl no AgRgno Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo egimental a que se nega 

provimento.(AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe19/05/2015). 

Ademais, 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 

1.578.553 – SP (Tema 958), é de se afastar a sua incidência, com o 

respectivo ressarcimento a parte Autora. 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 
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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 restituição no caso deve ser simples e 

não na forma descrita no art. 42 do CDC, por não vislumbrar má-fé do 

Requerido. Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação revisional nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC apenas para declarar a ilegalidade da 

cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta) reais e despesa de registro do contrato no valor de R$ 356,40 

(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), totalizando R$ 

806,40 (oitocentos e seis reais e quarenta centavos), ficando o Requerido 

condenado em restituir ao Autor, com incidência de correção monetária e 

juros de mora, no mesmo percentual dos juros contratuais, desde a data 

da assinatura do contrato. Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a 

proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte Autora 

condenada a 97,69 % das custas e despesas processuais tendo como 

base de cálculo o valor da causa. Já a parte Requerida, fica condenada 

ao pagamento na proporção de 2,31 % do valor. - No que tange aos 

honorários, arbitro em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o valor 

resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 97,69 %. Já a 

parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado da Autora no percentual de 2,31 %. Como a parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas 

de sucumbência. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte 

Autora para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se. Caceres, 27 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006013-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

(DOENÇA OCUPACIONAL) EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE DE TRABALHO 

interposta por CANDIDO FERREIRA DA COSTA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos qualificados na inicial 

(evento nº 16002356). Ao id: 29752905 o autor apresenta manifestação 

requerendo a utilização de laudos médicos (id: 16003003 e 16003011) 

como prova emprestada e julgamento antecipado do mérito, bem como 

pedido alternativo, a concessão de tutela antecipada em favor do autor 

para conceder benefício pleiteado até a realização de perícia por médico 

credenciado ao Juízo. Sustenta o autor que o Médio Perito nomeado pelo 

Juízo declinou a nomeação conforme certidão de id: 29984121 e a que 

aguardar novo de perito no Juízo retardará a marcha processual, 

requerendo assim a prova emprestada. Fundamenta o pedido de tutela 

antecipada em previsão própria, de que o Juízo, por não ter peritos 

cadastrados poderá demorar mais de 06 (seis) meses para a realização 

de perícia médica. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. De início, em que pese o pleito de prova emprestada 

ter sido indeferida na decisão retro (id: 22259700), destaque-se que o 

laudo pericial (id: 160003003) foi realizado em 26.01.2018, e em sua 

conclusão quanto à incapacidade do autor restou atestado que “no 

momento pericial há incapacidade laboral parcial e temporária” . Nesse 

sentido, ultrapassados 02 (dois) anos da realização da perícia médica, 

não há como assegurar a permanência da patologia do autor, assim, o 

laudo pericial e as demais provas emprestadas oriundas do laudo, não 

devem ser acolhidas, motivo pelo qual, mantenho o indeferimento do pleito. 

Em seguida, reporto-me ao pedido de tutela específica, com fulcro no art. 

300 do CPC. Versa o pedido liminar sobre obrigação de fazer para que o 

requerido conceda o benefício de auxílio doença até a realização de 

perícia por médico credenciado ao Juízo. Por ora, o caso também é de 

indeferimento do pedido. Dos autos, os documentos indicadores do quadro 

clínico do autor são anteriores ao ano de 2018 e expressos no sentido 

que tinham validade para aquele momento, de forma que ausente no feito 

laudo médico atual que ateste eventual incapacidade laborativa do 
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requerente, não há como reconhecer, nem mesmo provisoriamente, o 

direito pretendido. N´outro giro, a parte autora limita-se em fundamentar o 

pleito em fazer previsões sobre a possível morosidade em cadastramento 

de médico perito no Juízo, o que não é capaz de autorizar o deferimento 

do pleito, vez que a realização de perícia se faz necessária. Nesse 

sentido, é o julgado: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA 

ANTECIPADA - REQUISITOS -AUSÊNCIA - LAUDO INSS - INEXISTÊNCIA DE 

PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO - LAUDO CONFLITANTE COM 

ATESTADO MÉDICO PARTICULAR - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA. - Para a antecipação de tutela devem estar presentes os 

requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo, aliado à reversibilidade do provimento - Evidenciado nos autos a 

existência de laudo da autarquia federal atestando a capacidade 

laborativa, é ônus da parte requerente, através de elementos robustos, o 

afastamento da presunção de veracidade da perícia previdenciária - 

Estando a incapacidade atestada apenas por laudo pericial médico 

particular em contraposição a laudo do INSS em sentido contrário, é 

necessária a realização de perícia produzida sob o contraditório. (TJ-MG - 

AI: 10000191629229001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de 

Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 05/03/2020) Diante de tais 

informações e analisando perfunctoriamente os autos, verifica-se que o 

pedido em tela revela-se insubsistente para fins de deferimento da tutela. 

Ressalte-se, por fim, que eventual juntada de novo laudo médico pelo 

autor permitirá nova conclusão dos autos e reanálise do pedido de tutela 

de urgência. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) INDEFERIR os pedidos retro, conforme fundamentação; b) Diante do 

declínio do Perito anteriormente nomeado, nomeie-se médico habitado na 

Secretaria do Juízo; c) Cumpra-se nos termos da decisão de id: 22259700; 

d) Intimem-se as partes. Às providências.

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9063 Nr: 416-41.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA SÔNIA 

ALVES, para devolução dos autos nº 416-41.1998.811.0006, Protocolo 

9063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57914 Nr: 4235-05.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PHELLIPE ALCARAZ VILALVA, RENATA 

GLADYS ALCARAZ MIRANDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4235-05.2006.811.0006, Protocolo 57914, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97328 Nr: 2396-03.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L PAESANO IMPORTADORA E 

EXPORTADORA, DULCIARA LEITE PAESANO OU PAESSANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2396-03.2010.811.0006, Protocolo 97328, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97810 Nr: 2880-18.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA, 

CATAO PEDROSO NETO, FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2880-18.2010.811.0006, Protocolo 97810, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 4642-69.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLAR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, 

CRISTIANE GONÇALVES PASSBERG OLIVEIRA, EDSON BATISTA DE 

SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4642-69.2010.811.0006, Protocolo 99555, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135795 Nr: 4921-21.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4921-21.2011.811.0006, Protocolo 135795, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 7219-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GASPAR SCHMIDT, 

para devolução dos autos nº 7219-83.2011.811.0006, Protocolo 137824, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.
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 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137826 Nr: 7221-53.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GASPAR SCHMIDT, 

para devolução dos autos nº 7221-53.2011.811.0006, Protocolo 137826, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137831 Nr: 7226-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GASPAR SCHMIDT, 

para devolução dos autos nº 7226-75.2011.811.0006, Protocolo 137831, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141366 Nr: 11060-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FRANÇA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11060-86.2011.811.0006, Protocolo 141366, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154986 Nr: 2472-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA ROBERTA SIQUEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2472-22.2013.811.0006, Protocolo 154986, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161520 Nr: 9311-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIONELY 

ARAUJO VIEGAS, para devolução dos autos nº 9311-63.2013.811.0006, 

Protocolo 161520, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007146-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE OVELAR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA MANDADO DE CITAÇÃO 

- EXECUÇÃO FISCAL Oficial de Justiça: ZONA 4 Diligência: ID. XXX 

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

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O  P R O C E S S O  n. 

1007146-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.919,54 ESPÉCIE: [ISS/ 

Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

ANDRE OVELAR Endereço: RUA MARIZ DE BARROS, 88, VILA SANTA 

CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima descrito(s) para que no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 

para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em 

caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar 

as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como 

apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência de 

ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Cáceres/MT, 24 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 
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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: 1000855-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANICLEY M. DE S. BALDUINO (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. 

1000855-97.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.584,87 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DIANICLEY M. DE S. BALDUINO Endereço: RUA DAS 

SIRIEMAS, 121, VILA MARIANA, 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, 

24 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006686-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & GARCIA 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, em busca das 3 (três) últimas declarações de 

imposto de renda 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 e 

indicar bens penhoráveis do devedor, portanto, incabível consulta ao 

sistema INFOJUD. 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, 
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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 de bens penhoráveis do devedor na 

data de 13/12/2019, conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo 

assim, o processo ficará suspenso de 16/12/2019 a 16/12/2020, iniciando 

o prazo prescricional em 17/12/2020 e com término em 17/12/2025. Isto 

posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de 

consulta no sistema INFOJUD, pelas razões já expostas; b) SUSPENDER o 

feito até 16/12/2020; c) Findo o prazo de suspensão, remeta-se o feito ao 

arquivo provisório, devendo permanecer até 17/12/2025, 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTE(M) A(S) 

PARTE(S) REQUERENDO O QUE ENTENDER PERTINENTE SOB PENA DE 

REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-95.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001215-95.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCIANA DA 

SILVA OLIVEIRA 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: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 27 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: 1001218-50.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001218-50.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOILSON 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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: 17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 27 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SERRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CACERES (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005693-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA JOSE SERRAO RÉU: 

MUNICIPIO DE CACERES, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O Requerente pugnou 

sua extinção e arquivamento do feito. Portanto, diante da desistência da 

ação pela Requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações necessárias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SERRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005693-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): MARIA JOSE SERRAO RÉU: 

MUNICIPIO DE CACERES, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O Requerente pugnou 

sua extinção e arquivamento do feito. Portanto, diante da desistência da 

ação pela Requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações necessárias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001223-72.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELZA MEDEIROS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL 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: 18/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 27 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: 1001224-57.2020.8.11.0006

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

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO PAZ OAB - 468.960.311-15 

(REPRESENTANTE)

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA OAB - 981.921.321-53 

(REPRESENTANTE)

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO FRANCIA FARIAS OAB - 701.096.801-20 (REPRESENTANTE)

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS OAB - 627.919.231-87 

(REPRESENTANTE)

KATIA CORDEIRO OAB - 084.977.199-48 (REPRESENTANTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA TEODORO OAB - 396.511.771-87 

(REPRESENTANTE)

LINDOMAR ANGELO DA SILVA OAB - 861.021.681-00 (REPRESENTANTE)

LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO OAB - 593.331.111-15 

(REPRESENTANTE)

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

JAIRO FERNANDES ZILIO OAB - 411.329.551-49 (REPRESENTANTE)

GONCALO CARLOS RODRIGUES SOUZA OAB - 559.510.581-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001224-57.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GONCALO 

CARLOS RODRIGUES SOUZA e outros (9) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALTAIR BALIEIRO, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004986-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UYRE BARROS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004986-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: UYRE BARROS DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por UYRE BARROS DIAS DA SILVA em 

face de AVON COSMÉTICOS LTDA, na qual alega que era revendedor da 

empresa Ré. Afirma que em 2011, mais precisamente na campanha 12, 

atrasou com o pagamento do boleto no valor de R$ 1.834,67 (mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Após, 

realizou acordo para o pagamento do débito no valor de R$ 8.620,00 (oito 

mil, seiscentos e vinte reais) com entrada de R$ 1.000,00 (mil reais) + 20 

parcelas de R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) cada. Aduz que 

quitou os valores constantes do boleto recebido, mas a requerida insiste 

em cobrá-la por uma dívida já paga. Assim, não vê alternativa a não ser a 

presente medida judicial, requerendo, em suma, a declaração da 

inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. 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. De início, cumpre-me consignar que, 

consoante se depreende do colacionado nos autos, a relação mantida 

entre o autor e a empresa ré não se tipifica como sendo de consumo. O 

autor não se enquadra no conceito de consumidor pela teoria finalista, em 

que é necessário que este seja o destinatário final do produto, o que não 

ocorre no presente caso, vez que, conforme declarado pelo próprio autor, 

este era revendedor que adquiria os produtos da empresa ré para 

revender aos consumidores finais. Nesse sentido, colham-se as seguintes 

decisões: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REVENDEDORA 

VAREJISTA AUTÔNOMA. AVON COSMÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO CONFIGURADA Considerando que a autora adquiria mercadorias 

para a revenda e, não, para consumo, não se aplica à relação jurídica em 
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apreço, a Lei nº 8.078/90. Os documentos acostados aos autos 

demonstram que os encargos não se mostram abusivos, razão por que a 

improcedência da demanda é medida que se impõe. APELO IMPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70023527203, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 30/04/2008) 

Assim, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso. È cediço que, uma vez que não se aplica ao caso o Código 

de Defesa do Consumidor, compete à parte autora trazer aos autos os 

fatos constitutivos do seu direito, consoante estabelece o artigo 331, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Assim como, 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. A requerida 

apresentou contestação genérica, na qual dá ênfase ao fato do autor ter 

sido revendedor da mesma, não configurando, pois, relação de consumo. 

A requerida sequer impugnou o fato do autor não reconhecer a dívida 

cobrada, forçando pois este juízo presumir verdadeiro tal fato. Isto 

corroborado pelas provas trazidas pelo autor aos autos, em que 

demonstrou que quitou todos os boletos referentes ao acordo entabulado 

entre as partes, não restando qualquer valor a ser pago em favor da 

Requerida. No que tange aos danos morais, eis que não se depreende 

qualquer dano material, basta à vítima positivar a existência de ato capaz 

de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente 

em sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...) (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). 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 sem contratar 

o serviço, seja por este cobrado e, consequentemente, seu nome esteja 

incluído indevidamente em cadastro negativo de crédito. Evidencia-se o 

prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. 

Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma 

definição de dano moral como “qualquer sofrimento humano que não é 

causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação 

da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, 

n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte 

Autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a 

atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral, EM ESPECIAL CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE 

DOS CONTRATOS REALIZADOS. Ao se desincumbir dessa obrigação, 

responde pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da Requerida 

indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por 

dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da ré e da exemplaridade. Neste quadrante, averbe-se que se 

entende devido o dano moral, que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido e 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. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: (...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso. (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei. 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006110-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006110-36.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA 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 Com pedido de Dano Material e 

Moral proposta por TEREZA NUNES DA SILVA em desfavor de SABEMI 

SEGURADORA S/A, alegando que o Requerido efetuou descontos 

supostamente indevido, referente a contrato de seguro que não 

reconhece e nega haver pactuado. 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 sede de contestação, o 

demandado requereu, a extinção do feito ante a necessidade de perícia 

audiográfica, 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). 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 
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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 assim, que a autora 

sofresse descontos indevidos em sua conta, sem ao menos ter ciência 

dos fatos. A autora 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$ 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) DECLARAR a inexistência de relação juridica entre 

as partes; b) CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante o valor de 

R$ 60,00 (sessenta reais), 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 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005982-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LOURENCO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005982-50.2018.8.11.0006. INTERESSADO: ADEMILSON LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 DE COBRANÇA – SUBSTITUTIVA FGTS 

ajuizada ADEMILSON LOURENÇO DA SILVA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que realizou com o Requerido contratos 

temporários, reiteradamente, do ano de 2014 à 2018. Argumenta que, 

tendo em vista as sucessivas contratações, estas perderam a 

excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais 

contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação 

da Requerida ao pagamento do FGTS. 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. É certo que as normas 

da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As 

contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos 

previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a 

contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. Em que pese as alegações da Requerida, 

extrai-se dos contratos juntados nos autos que o autor foi contratado 

reiteradamente no período supramencionado. O autor foi contratado 

sucessivamente no período de 2014 - 2018, ou seja, por quatro anos 

consecutivos, situação que descaracteriza a contratação elencada no 

dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em 

caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA 

EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – 

SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente 

trabalhado, 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. 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: 1005968-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005968-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCELINA RAMOS 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

FRANCELINA RAMOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que realizou junto ao banco réu um contrato de empréstimo pessoal de nº 

379957861 em 48 parcelas, no entanto, após a contratação a parte autora 

solicitou ao banco o cancelamento do empréstimo, entretanto, informa que 

foram realizados descontos indevidos. 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. 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, a exemplo, que a autora realizou o contrato de 

empréstimo consignado, a justificar os descontos mensais. A Requerida 

não comprovou que a autora tenha contratado o referido empréstimo. 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida 

ao realizar descontos indevidos sobre a aposentadoria da autora, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta 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. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

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; b) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$ 884,62 

(oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois 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, 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, 16 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005793-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ISABELA DA SILVA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005793-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULA ISABELA DA SILVA 

ALEXANDRE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 DE COBRANÇA – 

SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada PAULA ISABELA ALEXANDRE HURTADO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que realizou com o 

Requerido contratos temporários, reiteradamente, do ano de 2013 à 2017. 

Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contratações, estas 

perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende 

nulo tais contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente 

condenação da Requerida ao pagamento do FGTS. 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. É 

certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo 

administrativo. As contratações temporárias devem observância estrita 

aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou 

seja, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. Em que pese as alegações da Requerida, 

extrai-se dos contratos juntados nos autos que o autor foi contratado 

reiteradamente no período supramencionado. A autora foi contratado 

sucessivamente no período de 2009-2017 ou seja por mais por quatro 

anos consecutivos, situação que descaracteriza a contratação elencada 

no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. 

Em caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA 

EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – 

SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 
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sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente 

trabalhado, 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. 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: 1005532-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECILDA FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO BENTO ROSA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005532-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GENECILDA FELIX 

RODRIGUES REQUERIDO: OTILIO BENTO ROSA, 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 GENECILDA FELIZ RODRIGUES em desfavor de 

OTÍLIO BENTO ROSA, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que 

ano de 2007, a Requerente vendeu uma MOTOCICLETA HONDA / CG 125, 

placa JZO 7944, ano de fab/mod. 2002/2003, ao primeiro Requerido que 

não efetuou a transferência de titularidade da referida moticicleta, gerando 

gerando inúmeros débitos. 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. 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. 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 a motocicleta 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 da motocicleta 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)” 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

DETERMINAR que a motocicleta objeto do litígio seja excluído da 

propriedade da 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, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007289-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISLAINE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007289-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SARA CRISLAINE DOS 

SANTOS LEITE REQUERIDO: TELEFONICA 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 
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DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por SARA CRISLAINE DOS SANTOS LEITE 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$ 319,71 (trezentos e dezenove reais e setenta e um 

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 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 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. 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 YAMAMAURA 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: 1006760-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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: 

1006760-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JAILSON DOMINGUES SAO 

BERNARDO 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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO 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$ 202,78 (duzentos e dois reais e setenta e oito 

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. 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 
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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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007224-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MOREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007224-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE MOREIRA DO 

CARMO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

ajuizada por MARLENE MOREIRA DO CARMO em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA, na qual alega a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito que desconhece no valor de 

R$ 231,96 (duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos). 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. De início, cumpre-me 

consignar que, consoante se depreende do colacionado nos autos, a 

relação mantida entre a autora e a empresa ré não se tipifica como sendo 

de consumo. A autora não se enquadra no conceito de consumidora pela 

teoria finalista, em que é necessário que este seja o destinatário final do 

produto, o que não ocorre no presente caso, vez que, a autora era 

revendedora que adquiria os produtos da empresa ré para revender aos 

consumidores finais. Nesse sentido, colham-se as seguintes decisões: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REVENDEDORA VAREJISTA 

AUTÔNOMA. AVON COSMÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CONFIGURADA Considerando que a autora adquiria mercadorias para a 

revenda e, não, para consumo, não se aplica à relação jurídica em apreço, 

a Lei nº 8.078/90. Os documentos acostados aos autos demonstram que 

os encargos não se mostram abusivos, razão por que a improcedência da 

demanda é medida que se impõe. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70023527203, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 30/04/2008) Assim, afasto a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. È cediço 

que, uma vez que não se aplica ao caso o Código de Defesa do 

Consumidor, compete à parte autora trazer aos autos os fatos 

constitutivos do seu direito, consoante estabelece o artigo 331, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Assim como, 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. A requerida apresentou 

contestação genérica, na qual dá ênfase ao fato do autor ter sido 

revendedor da mesma, não configurando, pois, relação de consumo. A 

requerida sequer impugnou o fato da autora não reconhecer a dívida 

cobrada, forçando pois este juízo presumir verdadeiro tal fato. No que 

tange aos danos morais, eis que não se depreende qualquer dano 

material, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar 

abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera 

íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...) (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). 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 sem contratar o serviço, seja por este 

cobrado e, consequentemente, seu nome esteja incluído indevidamente em 

cadastro negativo de crédito. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte Autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral, EM 

ESPECIAL CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE DOS CONTRATOS 

REALIZADOS. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos 

prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da Requerida indenizar a 

parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré 

e da exemplaridade. Neste quadrante, averbe-se que se entende devido o 

dano moral, que deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido e 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. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial é neste sentido: (...) A INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA 

PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, COM A 

QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE IGUAL E 

NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta redução 

o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e desproporcional ao 

evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do recurso. (TJPR – 

ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. 

Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). Argumente-se ainda a 

inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ 

ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E 

EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO 

BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade amparada 
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por Lei. 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$ 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006890-73.2019.8.11.0006

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:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006890-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 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 L.A.M. 

FOLINI COBRNÇAS-ME, 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. 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 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$ 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006702-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS LARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1006702-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM DOUGLAS LARA 

RODRIGUES 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 DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por WILLIAM DOUGLAS LARA RODRIGUES 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$ 528,88 (quinhentos e 

vinte e oito reais e oitenta e oito 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 
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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 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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: 

1007248-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DULCELINA DIAS DE 

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 C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por DULCELINA DIAS DE 

OLIVEIRA 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$ 90,65 

(noventa 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. 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. 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. 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$ 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 
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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: 1006891-58.2019.8.11.0006

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:

RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL LP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006891-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISETORIAL LP 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 RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP, alegando que não contratou 

os serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte reclamada, uma vez 

que a negativação ora combatida não tem relação com os fatos narrados 

na exordial. Autora não juntou um único documento nos autos que aponte 

efetivamente a Ré RED FIDC MULTISETORIAL como proprietária do título 

objeto da demanda, bem como que foi a mesma quem incluiu o nome da 

Autora junto aos cadastros de proteção ao crédito mantidos pelo 

SCPC/SERASA, ônus este da qual a mesma não pode se desincumbir. 

Desta forma, só existe um caminho a ser seguido no presente processo, 

qual seja, a sua extinção sem resolução do mérito com base no artigo 485, 

VI, do CPC, haja vista, a evidente ilegitimidade passiva da Ré RED FIDC 

MULTISETORIAL. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do 

reclamado e, com amparo no Art. 485, Vl, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 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 Miakon 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: 1006831-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMIRO RAMOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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: 

1006831-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEMIRO RAMOS LEITE 

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 INEXISTENCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta ALEMIRO RAMOS LEITE em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 171,19 (cento e 

setenta e um reais e dezenove 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 original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, 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. 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 contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é idêntica à assinatura do RG juntado à inicial. 

Ressalto que o referido contrato não foi impugnado pelo autor. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 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. 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 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. Acolho pedido contraposto da parte 

Reclamada, no intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o 

montante de R$ 171,19 (cento e setenta e um reais e dezenove centavos). 

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 
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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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007343-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DO NASCIMENTO (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: 

1007343-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DO NASCIMENTO 

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 C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

APARECIDA 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$ 183,19 (cento e oitenta e três reais e dezenove 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. O Requerido arguiu falta de 

pretensão resistida 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. 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. 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$ 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007344-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SILVA REIS (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:
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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: 

1007344-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARINEIDE SILVA REIS 

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 C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

MARINEIDE SILVA REIS 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$ 109,76 (cento e nove reais e setenta e 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 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 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GRACILIANO SANTOS FILHO (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: 

1000005-09.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO GRACILIANO SANTOS 

FILHO 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

JOAO GRACILIANO SANTOS FILHO em desfavor de TELEFÔNICA 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 

valor de R$ 106,67 (cento seis reais e sessenta 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 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, subsidiariamente, a desistência 

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; 

ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. 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 

reclamado apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. A preliminar de Inépcia da 

inicial, não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não 

ter promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu 

nome, pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. 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, 
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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 contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é compatível com àqueles aportados nos 

documentos que instruem a inicial e termo de audiência. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. 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. 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de desistência do 

autor. 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. Acolho pedido contraposto da parte Reclamada, no 

intuito de condenar a autora a pagar ao Reclamado o montante de R$ 

106,67 (cento e seis reais e sessenta e sete centavos). 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA CARDOSO (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: 

1007314-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL BEZERRA CARDOSO 

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 RAFAEL BEZERRA CARDOSO 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$ 121,32 (cento e vinte e um reais e 

trinta 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. 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) 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. 
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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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BERG CANDIDO PIMENTA (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: 

1000001-69.2020.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM BERG CANDIDO 

PIMENTA 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 C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

WILLIAN BERG CANDIDO PIMENTA 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$ 173,63 (cento e setenta e três reais e sessenta 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. 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 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006875-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta por ELIETE DOMINGAS DA SILVA em 

desfavor de LOJAS PERNAMBUCANAS e PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTOS alegando que não 

contratou os serviços das Requeridas, entretanto, estas inseriram seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

2.752,58 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito 

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. As Requeridas não 

comprovaram a contratação a justificar a cobrança e consequente 

restrição. Logo, as Requeridas não demonstraram 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 das Requeridas, 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$ 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, 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$ 7.000,00 (sete 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007250-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCIMAR MATUCARE CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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: 

1007250-08.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEUCIMAR MATUCARE 

CEZARI 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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NEUCIMAR MATUCARE 

CEZARI 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$ 151,18 (cento 

e cinquenta e um reais e dezoito 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. 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. 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 
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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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007256-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN TAIRONE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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: 

1007256-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALAN TAIRONE DO CARMO 

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 C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ALAN TAIRONE DO 

CARMO 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$ 322,36 

(trezentos e vinte e dois reais e trinta e 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. 

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. 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) 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES (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: 

1005840-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA FERNANDES 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 MARIA APARECIDA DE 

SOUZA FERNANDES 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$ 

120,82 (cento e vinte reais e oitenta e dois centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 
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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. 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$ 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, 5 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA KLELIA PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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: 

1006457-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANA KLELIA PONTE 

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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANA KLELIA PONTE 

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$ 76,63 (setenta e seis 

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. 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. 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. 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) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que a reclama faça 

a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito; c) 
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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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (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: 

1007315-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL BEZERRA CARDOSO 

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 RAFAEL BEZERRA CARDOSO 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 valor de R$ 699,65 (seiscentos e noventa e e 

nove 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. 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ (REQUERIDO)

ADRIANA MIRANDA MINERVINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Gabriel Domingos de Carvalho (TESTEMUNHA)

Juceli de Carvalho Vicente (TESTEMUNHA)

Joana Chore (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002680-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DO NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: ADRIANA MIRANDA MINERVINI, MARISOL COSTA 

VIEGAS MUNIZ Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as partes realizaram 

acordo no ato da audiência de Instrução e Julgamento (Id 23215053). 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHOS RUTILLI NICOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1006415-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CARLINHOS RUTILLI NICOLLI 

REQUERIDO: VIA VAREJO 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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

proposta por CARLINHOS RUTILLI NICOLLI em desfavor de VIA VAREJO 

S/A (CASAS BAHIA), alegando que não adquiriu nenhum tipo de produto 

na rede varejista da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por supostos débitos nos valores de R$ 

3.134,60 (três mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 

1.486,80 (um mil quatrocentos e oitenta e seis 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. 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) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) 

DETERMINAR que a requerida se abstenha de inserir o nome da parte 

autora, junto aos orgãos de proteção ao crédito; c) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; d) 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006436-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIARLEY FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006436-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LIARLEY FRANCISCO DE 

PAULA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 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 COM PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LIARLEY FRANCISCO 

DE PAULA em desfavor de OI MÓVEL S.A, alegando que não contratou os 

serviços do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um suposto débito no valor de R$ 1.016,73 (um mil 

e dezesseis reais e setenta 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. REJEITO o pedido da parte 

demandada de suspensão do presente processo, haja vista, que a 

referida demanda não se econtrada afetada pela decisão da 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça e dos RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, 

para julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. 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 
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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 deferida 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 (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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006182-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DAS GRACAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006182-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO DAS GRACAS DE 

SOUZA REQUERIDO: OI 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 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por CLAUDIO DAS GRAÇAS DE SOUZA em 

desfavor de OI S.A, alegando que que aderiu um plano telefônico junto à 

empresa ré, haja vista a melhor oferta de pacotes de internet. Após aderir 

ao plano, o Requerente pagou a primeira fatura, porém, o sinal da empresa 

ré não pegou no aparelho de celular do Autor, haja vista que as ligações 

não se completavam, aparecendo à mensagem não registrada na rede. O 

Requerente entrou em contato com a empresa ré informando o problema, 

porém, nada foi resolvido, o atendente apenas informou que a linha estava 

funcionando perfeitamente e orientou o Autor a procurar uma loja física em 

sua cidade. O autor requereu o cancelamento dos planos telefônicos, 

porém, foi informado que para realizar o cancelamento é necessário o 

pagamento das faturas anexas, bem como o pagamento do valor 

proporcional ao tempo de fidelidade. Inconformado com a situação o 

Requerente procurou o PROCON, onde foi realizado todo o procedimento 

para tentar resolver o problema, porém, a mesma restou infrutífera. 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, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, 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 apresentou 

contestação sustentando que são temerárias as afirmativas da parte 

autora, fundamentando sua tese na suposta “má prestação de serviços” 

no período mencionado. Não há qualquer comprovação neste sentido. 

Todas as informações arremessadas são vagas e subjetivas. O que se 

sabe é que a empresa requerida tem oferecido seus serviços, zelando 

pela qualidade dos mesmos, cabendo ao cliente verificar a quantidade e 

as condições em que serão utilizados, para fins comerciais. É fato que as 

alegações trazidas pela requerente devem ser afastadas de plano, não 

merecendo ser acolhido o seu pedido. Por todo o exposto, tenho que a 

conduta do Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na prestação dos serviços ofertados a parte Reclamante. 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 serviços contratados e 

religiosamente adimplidos, sendo que, em contra partida não consegue 

gozar dos mesmos, por total desídia da parte reclamada 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) CONFIRMAR liminar deferida nos autos; b) 

DECLARAR inexistência de débito entre as partes no valor de R$ 87,88 

(oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos); 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, e o 
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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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (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: 

1000177-19.2018.8.11.0006. REQUERENTE: IGOR DE SOUZA OLIVEIRA 

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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HELZIO 

RODRIGUES BRANDÃO em desfavor BANCO BRADESCO S.A. alegando 

que na data de 10/01/2018, compareceu a uma agência do Reclamado, às 

09hs da manhã, a fim de utilizar os serviços bancários do Reclamado e 

que devido a agência estar lotada, só conseguiu retirar uma senha às 

10hs, aproximadamente, e enquanto aguardando o atendimento, decidiu 

por ir almoçar, eis que estava no seu horário de almoço. Aduz que, 

durante esse período de almoço, o gerente do Reclamado foi a sua 

procura na loja onde labora e fez a acusação de que teria praticado o 

furto de um celular dentro da agência bancária, mostrando inclusive fotos 

e vídeo do fato com o seu celular particular. Chegando ao serviço, para o 

seu espanto, os seus colegas vieram contar o ocorrido, informando ao 

Reclamante que comparecesse ao banco, eis que o mesmo estava sendo 

acusado pelo gerente de ter furtado aparelho telefônico. Expõe que, foi 

até a agência a encontro do gerente, e este indagou incisivamente se não 

teria pego o dispositivo eletrônico, mostrando a filmagem do 

estabelecimento, contudo, informou que, quando entrou no banco, deixou 

o seu aparelho móvel no local indicado e, quando saiu do estabelecimento, 

pegou de volta o seu aparelho, informando, inclusive, que a imagem 

contida lá demonstrava ele no momento em que pegava o seu próprio 

aparelho celular. Assevera, ainda, que foi ameaçado pelo gerente do 

Reclamado, vez que este o alertou que chamaria a polícia, mesmo 

afirmando que não teria pegado celular algum que não fosse o dele. Com 

base em tais alegações, o Reclamante pleiteia, a condenação do banco 

Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. Não há no 

caso 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 análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão 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, nos termos do artigo 373 do CPC. 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 se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O Requerido 

apresentou contestação sustentando que apesar de todo o exposto em 

sua inicial, o Reclamante não traz ao bojo destes autos qualquer indício 

capaz de comprovar quaisquer de suas alegações, e muito menos uma só 

comprovação do ato ilícito praticado pelo banco Reclamado, e que dariam 

ensejo à pretensão indenizatória. Tal fato, por si só, já seria suficiente 

para recomendar a improcedência da presente demanda. Aduz ainda, que 

as informações constantes no boletim de ocorrência policial carreado aos 

autos na exordial, não podem ser atribuídas a importância pretendida pelo 

Reclamante, tendo em vista tratar-se de documento produzido de forma 

unilateral, e que não permite o contraditório, não podendo, portanto, servir 

de prova para os pedidos que faz a esse juízo. Entretanto, a testemunha 

sem sede de audiência de instrução e julgamento, afirmou que a 

abordagem do Requerido, não foi de forma cordial como fora descrito em 

sede de contestação. Ademais, relatam que várias pessoas presenciaram 

os fatos narrados. A forma abordada, na presença de vários transeuntes, 

o expos à humilhação e ferimento à imagem desta, colocando em 

descrédito sua idoneidade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CALÚNIA – ACUSAÇÃO DE FURTO – 

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEVER 

DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral atinge os atributos da 

personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a 

convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo 

claramente evidente no caso vertente. A acusação da pratica de furto na 

presença de varias pessoas, sem o mesmo tenha ocorrido, implica em 

dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos. (TJMT. 

Ap 103876/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, 

prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, 

a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. 

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Requerido quanto ao 

dano sofrido pelo autor. 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$ 8.000,00 (oito 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 CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 oito 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 e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 
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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: 

1006462-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO ANTONIO RIBEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS em 

face de V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA (INSTITUTO MC 

EDUCACIONAL), alegando que cursou o curso de tecnólogo em gestão 

pública e não lhe foi fornecido o seu diploma. A tutela requerida foi 

deferida no ID 26191495 determinando à Requerida a emissão do 

certificado no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Em sua contestação, a Requerida sustenta a 

preliminar de incompetência absoluta deste juízo, argumentando que a 

matéria que versa sobre este processo deveria ser tratada em âmbito da 

justiça federal, em análise a tal preliminar entendo que a mesma, não 

merece prosperar, haja vista, o recente entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, que clareou o tema em questão, demostrando as hipóteses de 

ações que tramitaram na esfera federal, que não é o caso deste 

processo, portanto, NÃO ACOLHO a presente preliminar. 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. 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, que não o fez. Evidente, portanto, que a situação 

narrada nos autos é causa de forte aborrecimento e frustração, já que a 

expectativa após a colação de grau é a obtenção do diploma para seus 

fins uteis. Assim, considerando os transtornos suportados pela parte 

reclamante, ao terminar o curso e não receber seu certificado, tenho que 

a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Neste sentido: 

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SUPERIOR. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - O atraso 

injustificado na expedição do diploma de curso superior é situação que 

ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista que frustra legitimas 

expectativas profissionais. Dano moral ocorrente. - Ausente sistema 

tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está 

adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Montante estabelecido em sentença 

mantido (R$ 6.000,00). - Honorários advocatícios sucumbenciais. 

Balizadoras do CPC. Manutenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. 

UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível Nº 70071813463, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 28/06/2017).” Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial para: a) CONFIRMAR a liminar deferida; b) CONDENAR a título 

de danos morais as requeridas, solidariamente, ao pagamento à parte 

autora da 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, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO nos termos do art. 487, I, CPC. 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006294-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCEL SANTOS MARTINEZ 

REQUERIDO: OI 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCEL 

SANTOS MARTINEZ em desfavor de OI S/A, alegando que em 30/05/2019 

solicitou junto a central de vendas da reclamada (numero 103 14) a 

contratação de um plano de telefonia fixa para ser instalada em seu 

escritório de advocacia. O Plano seria no valor de R$69,90 + taxa de 

R$20,00 por mês, totalizando R$89,90, com ligações ilimitadas para fixo e 

celulares de qualquer operadora, para todo território nacional. Após 

alguns minutos de espera, a vendedora mencionou que não seria possível 

realizar a contratação do plano pelo fato de que o 2° Requerente estava 

com o score baixo, pontuação baixa em seu CPF, mesmo o autor já ter 

sido cliente de telefonia fixa sem ter tido nenhum problema. Mencionou 

ainda que pelo fato de o Requerente não movimentar o seu CPF em outros 

lugares não seria possível realizar a contratação do serviço de telefonia 

fixa. Diante do ocorrido restou ao requerente um sentimento amargo, de 

ter sido verdadeiramente lesado. 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 assiste parceial 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 
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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 uma recusa 

em prestação de serviços de telefone e Internet. Na esteira dos fatos, 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. É possível que o autor tenha se sentido 

constrangido, mas o movimento da máquina judiciária para angariar 

ressarcimento pecuniário por este fato não me parece justificado. Ante o 

exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 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). 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (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: 

1005935-42.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALQUIRIA MIRA LANDIM 

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 DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta VALQUIRIA MIRA LANDIM em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que é cliente da empresa requerida 

através de contrato firmado entre as partes e supostamente teve o valor 

do seu contrato aumentado, motivo pelo qual solicitou a migração para o 

plano controle. Afirma que não houve a troca do plano, mesmo após 

reclamação e acordo realizada no PROCON. A parte autora pleiteou pela 

condenação ao pagamento de danos morais sofridos pela mesma. 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 sede de preliminar, a Requerida arguiu ausência de prova 

miníma para propositura da presente ação, entretanto, tal preliminar se 

choca frontalmente com o mérito a ser discutido, dessa forma, serão 

analisados de forma conjunta. 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 alega em sua contestação que a parte Requerente não 

quitou todos os débitos relativos à sua linha, deixando em aberto as 

faturas objeto da lide em aberto, motivo pelo qual ocorreu o bloqueio da 

linha. Desta forma, caso a parte Autora não tivesse dado causa ao débito 

aqui contestado, certamente ele teria contatado a Central de Atendimento 

da Ré para questionar os valores cobrados indevidamente os quais, 

inclusive, ela não especifica, limitando-se a questionar a integralidade das 

faturas corretamente cobradas. 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. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao ter indevidamente um serviço essencial suspenso 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 
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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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) DETERMINAR o 

cancelamento do plano pós-pago, ficando as linhas da autora vinculadas 

ao PLANO PRÉ-PAGO; c) DECLARAR a inexistência de débito entre as 

partes, obejto da presente demanda; d) CONDENAR a Requerida a 

RESTITUIR, o valor de R$ R$ 383,88 (trezentos e oitenta e três reais e 

oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, 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. e) 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 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005612-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARTINS DE CARVALHO (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005612-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE MARTINS DE 

CARVALHO 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 CRISTIANE MARTINS DE CARVALHO 

RODRIGUES 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. 

REJEITO o pedido de prescrição da parte autora, já que o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da 

prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 

havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 entabulado 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 intervenção judicial. 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005882-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1005882-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GRACIELA CONSTANTINO 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 PAN 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, 
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dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma outra situação de preliminar 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 prescrição da parte autora, já que o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da 

prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 

havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado; b) 

DECLARAR a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de 

crédito consignado com o Banco/Requerido; c) DETERMINAR que seja 

aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para 

empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês d) 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; e) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante em 

dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor 

deverá ser corrigido 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, 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004651-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES NETO 

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 ANULATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAZARO RODRIGUES 

NETO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, alegando que foi surpreendido com o envio do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade (686217), no qual a empresa demandada 

efetua cobrança no valor de R$ 1.391.42 (mil trezentos e noventa e um 

reais e quarenta e dois centavos) a título de suposto desvio de energia 

elétrica. Foi deferida tutela antecipada determinando a suspensão da 

cobrança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil 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 

competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar de incompetência 

suscitada pela Requerida. 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. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autor foi 

beneficiado pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. Em exame do caso concreto, não há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observado, visto que é 

necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 149 de 393



Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o 

procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC. 

Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente 

notificada da realização da perícia em seu medidor. A Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL disciplina no §7º que: (...) § 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. (grifei) Diante destas exigências, apura-se que 

os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar 

o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, 

pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se 

manifestou: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO A 

AFERIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO – 

NECESSIDADE DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES NO CASO 

CONCRETO – PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – INEXISTÊNCIA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

301372820138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – 

PROVAS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO 

CONSUMO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

AMEAÇA DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de 

instaurar procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde 

que garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013) Assim, sendo abusiva 

a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito, justificando a declaração de 

inexistência de débito do valor cobrado. Quanto aos danos morais 

pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, além da cobrança ser 

indevida. 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. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo; 

a) 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 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, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005067-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARIA DA SILVA DE CAMPOS (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: 

1005067-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETE MARIA DA SILVA 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 ELIZABETE MARIA DA SILVA DE CAMPOS em 

desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 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. REJEITO o pedido da parte autora de incompetência do Juizado 

Especial Civel, por necessidade de perícia técnica, haja vista, que o 

conjunto probatório trazido aos autos pelas partes são mais que 

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 
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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 o 

mesmo teve total ciência dos termos do contrato entabulado 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 intervenção judicial. 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005567-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (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: 

1005567-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISABETE DA SILVA 

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 ELISABETE 

DA SILVA 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. 

REJEITO o pedido de prescrição da parte autora, já que o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da 

prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 

havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. 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 o 

mesmo teve total ciência dos termos do contrato entabulado 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 intervenção judicial. Não há evidências, portanto, que a parte demanda 

tenha dado caso a qualquer ato ilícito passível de indenização por dano 

moral. 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007340-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR (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: 

1007340-16.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ 

JUNIOR 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por RUZIVALDO 

OLIVEIRA CRUZ JUNIOR em desfavor de BANCO BMG S.A, informando 

que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento 

desde o ano de 2015, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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 ilegitimidade passiva suscitada, pelo 
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demandando tendo em vista, que pelos documentos acostados aos autos 

pela parte autora, restou bem demostrando que os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, eram efetuados pela parte Requerida, assim 

sendo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados , a titulo de danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido 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, 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006841-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006841-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por JOAO JOSE DE 

ALMEIDA em face de V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA (INSTITUTO 

MC EDUCACIONAL), alegando que cursou o curso de tecnólogo em gestão 

pública e não lhe foi fornecido o seu diploma. 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. Em sua contestação, a Requerida sustenta a preliminar de 

incompetência absoluta deste juízo, argumentando que a matéria que 

versa sobre este processo deveria ser tratada em âmbito da justiça 

federal, em análise a tal preliminar entendo que a mesma, não merece 

prosperar, haja vista, recente entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que clareou o tema em questão, demostrando as hipóteses de 

ações que tramitaram na esfera federal, que não é o caso deste 

processo, portanto, NÃO ACOLHO a presente preliminar. 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, que não o fez. 

Evidente, portanto, que a situação narrada nos autos é causa de forte 

aborrecimento e frustração, já que a expectativa após a colação de grau é 

a obtenção do diploma para seus fins uteis. Assim, considerando os 

transtornos suportados pela parte reclamante, ao terminar o curso e não 

receber seu certificado, tenho que a procedência dos pedidos é a medida 

que se impõe. Neste sentido: “Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL OCORRENTE. 

QUANTUM. - O atraso injustificado na expedição do diploma de curso 

superior é situação que ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista que 

frustra legitimas expectativas profissionais. Dano moral ocorrente. - 

Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Montante 

estabelecido em sentença mantido (R$ 6.000,00). - Honorários 

advocatícios sucumbenciais. Balizadoras do CPC. Manutenção. NEGARAM 

PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70071813463, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/06/2017).” 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 
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indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (um 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 para: a) DETERMINAR que o 

Requerido emita do certificado de conclusão de curso do Requerente; b) 

CONDENAR a título de danos morais as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 (um 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 nos termos do art. 487, I, CPC. 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006413-50.2019.8.11.0006

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)

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: 

1006413-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONEY DE PAULA OLIVEIRA 

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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por RONEY DE 

PAULA OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2014 de um débito denominado “cartão de crédito”, contudo, não 

possui contrato com o Requerido. 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 

ilegitimidade passiva suscitada pela parte autora, tendo em vista, que pelo 

documentos aportados em sede exordial é de fácil elucidação que os 

descontos eram realizados em favor da parte demandada, desta forma, 

não que se falar em ilegitimidade passiva. 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 pelo autor em 

sede exordial, não se sustentam, haja vista, que o mesmo teve total 

ciência dos termos do contrato entabulado 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 intervenção judicial. 

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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006414-35.2019.8.11.0006

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006414-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONEY DE PAULA OLIVEIRA 

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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por RONEY DE 

PAULA OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2014 de um débito denominado “cartão de crédito”, contudo, não 

possui contrato com o Requerido. 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 nenhuma outra 

situação de preliminar 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 

ilegitimidade passiva suscitada, pelo demandando tendo em vista, que 

pelos documentos acostados aos autos pela parte autora, restou bem 

demostrando que os descontos em folha de pagamento do Requerente, 

eram efetuados pela parte Requerida, assim sendo, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva. 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 
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produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante os descontos realizados desde junho/2014 denominados 

cartão de crédito, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido 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, 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007339-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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: 

1007339-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ 

JUNIOR 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por RUZIVALDO 

OLIVEIRA CRUZ JUNIOR em desfavor de BANCO BMG S.A, informando 

que o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento 

desde o ano de 2015, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 parte autora de incompetência do Juizado 

Especial Civel, por necessidade de perícia técnica, haja vista, que o 

conjunto probatório trazido aos autos pelas partes são mais que 

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 pelo autor em sede exordial, não se sustentam, haja vista, que o 

mesmo teve total ciência dos termos do contrato entabulado 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 intervenção judicial. 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, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO FAGUNDES (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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 154 de 393



1002672-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CAROLINE ARAUJO 

FAGUNDES 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS, proposta por CAROLINE 

ARAUJO FAGUNDES em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2014, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 nenhuma outra situação de preliminar 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 prescrição da parte autora, já que o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o caráter subjetivo da 

prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, segundo o qual, 

havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de cinco anos tem 

início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão confira-se: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo dimensionamento da 

prescrição, valorizando a questão da informação e a boa-fé objetiva. Por 

todo o exposto não acolho a referida preliminar de mérito. REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte reclamada, haja 

vista, que conforme bem demostrado nos autos pela parte autora, os 

descontos foram efetuados em favor do ora Requerido, dessa forma, não 

há que se falar em ilegitimidade processual da parte demandada. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta 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$ 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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores 

cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, 

decido: a) Julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; b) 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante os 

descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido 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, 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007285-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007285-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILA DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por CAMILA DOS SANTOS PEREIRA em 

desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e SEGURADORA LÍDER 

– ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT S.A., alegando que que fez a 

aquisição de um veículo e que, para que pudesse fazer a transferência do 

mesmo para o seu nome e sua cidade, precisou efetuar o pagamento da 

taxa do seguro DPVAT, o que foi feito no dia 02/01/2019, por meio do 

aplicativo disponibilizado pela instituição financeira ora reclamada. Alega, 

contudo, que o pagamento do boleto da taxa do seguro DPVAT não foi 

reconhecido pelas reclamadas e que, com isso, ficou impossibilitada de 

realizar a transferência do veículo, razão pela qual teve que fazer novo 

pagamento do seguro. Informa ainda que tentou resolveu a questão 

administrativamente juntos as reclamadas, mas que não obteve êxito. Por 

fim, aduz que em razão do ocorrido sofreu danos de natureza patrimonial 

e extrapatrimonial e pleiteou o ressarcimento do valor pago em duplicidade 

pelo seguro, assim como indenização por danos morais. 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 arguida pelo primeiro requerido de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide. O 

Requerido SEGURADORA LÍDER – ADMINISTRADORA DO SEGURO 

DPVAT S.A., arguiu falta de interesse de agir do Reclamante. O interesse 
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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, 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. Por todo o 

exposto, tenho que a conduta dos Reclamados, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomaram o devido cuidado na prestação dos serviços ofertados a parte 

Reclamante. 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. 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) CONDENAR os Requeridos a RESTITUIREM, o valor 

de R$ 185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título 

de danos materiais, 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 os reclamados a pagar 

solidariamente 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 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTERICA CACERES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006324-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TIAGO TECCHIO REQUERIDO: 

CASA LOTERICA CACERES LTDA - ME 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 TIAGO TECCHIO em 

desfavor de CASA LOTERICA CACERES LTDA, alegando que na data de 

21 de junho de 2019 às 12:00 horas (meio dia), compareceu no 

estabelecimento da Requerida com o intuito de pagar as suas contas de 

água, energia e telefone (Celular – vivo). Ao pagar as suas contas, que 

totalizaram o valor de R$107,24 (cento e sete reais e vinte e quatro 

centavos), o Requerente entregou à atendente do terminal n.º 064526, o 

montante de R$200,00 (duzentos reais), sendo 01 (uma) nota de R$100,00 

(cem reais) e 02 (duas) notas de R$50,00 (cinquenta reais), para fazer o 

pagamento das referidas e, em seguida, depositar o restante em sua 

conta da caixa econômica AG: 0870 Conta Poupança: 00018940-8 – OP: 

013. Ocorre que, a atendente do terminal n.º 064526 devolveu o suposto 

“troco” de apenas R$42,76 (quarenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), antes mesmo de o Requerente pedir o depósito do valor 

restante (a ser devolvido). O Requerente, de imediato, informou que o 

troco estaria errado e que o valor a ser devolvido era, na verdade, de 

R$92,76 (noventa e dois reais e setenta e seis centavos), pois lhe 

entregou R$200,00 (duzentos reais) e pediu que fosse depositado o troco 

correto (R$92,76) em sua supracitada conta poupança. Após muito debate 

entre o Requerente e a atendente do terminal n.º 064526, esta sustentou 

que recebeu apenas o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), sendo 

uma nota de R$100,00 (cem reais) e uma nota de R$50,00 (cinquenta 

reais). 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 
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circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

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. 

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. É possível que o autor tenha se sentido 

constrangido diante de olhares desconfiados da sua palavra no sentido, 

mas o movimento da máquina judiciária para angariar ressarcimento 

pecuniário por este fato não me parece justificado. No tocante ao pedido 

da parte parte autora de ressarcimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), entendo pelo seu deferimento, pois é inconteste que o referido 

valor foi indevidamente cobrado pela parte demandada e sua restituição é 

correta medida a ser adotada no presente caso. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), 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;; 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-77.2019.8.11.0006

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 PAN (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: 

1001018-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO ELIZANDRO DIAS DA 

LUZ REQUERIDO: BANCO PAN 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 DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por MÁRCIO 

ELIZANDRO DIAS LUZ, em desfavor de BANCO PAN S.A, informando que 

o Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde 

o ano de 2015, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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. O Requerido, compareceu à audiência de 

conciliação, momento em que foi alertado dos riscos processuais da não 

apresentação da contestação, mesmo assim, o demandado não aportou 

aos autos sua defesa, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9099/95. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhuma outra situação de preliminar 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o 

que, não foi demonstrado tendo em vista a revelia do Requerido. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Reclamado, 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 
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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), 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. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; b) 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; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido 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, 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006734-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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: 

1006734-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ROSA 

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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS proposta por MARCUS 

VINICIUS ROSA em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que o 

Banco Requerido realizou descontos em sua folha de pagamento desde o 

ano de 2015, contudo, não possui contrato com o Requerido. 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 parte autora de incompetência do Juizado Especial 

Civel, por necessidade de perícia técnica, haja vista, que o conjunto 

probatório trazido aos autos pelas partes são mais que 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 pelo autor em 

sede exordial, não se sustentam, haja vista, que o mesmo teve total 

ciência dos termos do contrato entabulado 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 intervenção judicial. 

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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005948-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGEM EUGENIA DA SILVA (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: 

1005948-41.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDUVIRGEM EUGENIA DA 

SILVA 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por 

EDUVIRGEM EUGENIA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, Insurge-se contra fatura de 

consumo do mês 01/2012 referente a unidade consumidora n.º 10623553, 

de sua responsabilidade, fatura esta considerada com valor exorbitante, 

tendo afirmado que seu nome foi negativado indevidamente pela fatura 

discutida. Requer, portanto o recebimento a titulo de indenização por 

danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 
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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. A parte Reclamada suscitou a 

preliminar de prescrição, desta forma, consigne-se, por oportuno, que o 

Código Civil, bem como o Código de Processo civil regulamenta 

expressamente o assunto: Art. 202. A interrupção da prescrição, que 

somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I – por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual; II – por protesto, nas condições do 

inciso antecedente; III – por protesto cambial; IV – pela apresentação do 

título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V – 

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI – por 

qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição 

interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper. Art. 240. A citação válida, ainda 

quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. Diante do exposto, restou demonstrado que houve 

interrupções do prazo prescricional, sendo assim, não sendo a presente 

demanda afetada pelo instituto da prescrição. Assim sendo, REJEITO a 

presente preliminar. 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 a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

Requerida alega em sua contestação que a simples argumentação de que 

o valor cobrado é excessivo, sem nenhuma demonstração cabal a fim de 

corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os 

atos desta Concessionária são revestidos de presunção de legalidade. 

Frise-se, a responsabilidade da empresa Requerida é delimitada até o 

ponto de entrega da Unidade Consumidora, que no presente caso, 

encontra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não 

podendo se responsabilizar pela propriedade privada do Requerente, suas 

instalações e pelo consumo que possui em sua residência. 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$ 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) 

DETERMINAR que a reclamada faça a exclusão do nome da solicitante dos 

orgãos de proteção ao crédito; 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 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, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 

1002062-34.2019.8.11.0006. 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. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira indevida, por 

débito que desconhece. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com 

empresa, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Aduz que a negativação é decorrente da inadimplência da 

reclamante em relação à dívida com a referida empresa cedente. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela empresa reclamada. Conquanto a reclamada tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da reclamante, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que comprovaria a 

relação jurídica existente entre a reclamante e qualquer empresa, que teria 

cedido direitos creditórios. Cabe ao réu que alegar fato impeditivo da 

autora, provar o alegado, sob pena de prevalecer à versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. Não há dúvida de 

que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 
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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. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 8.000,00. 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 a 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. 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, 23 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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: 

1004970-64.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi devidamente intimada 

através de seu(sua) advogado(a), para comparecer à audiência 

designada, e não compareceu, conforme termo de audiência juntado aos 

autos. Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à 

audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência, 

ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente assistida por 

advogado constituído. Além do que a Reclamante nada manifestou mesmo 

após a audiência. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Fica condicionado que para intentar a mesma 

ação contra a parte reclamada, deverão ser recolhidas as respectivas 

custas processuais. 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259226 Nr: 256-44.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA SILVA, MAURICIO 

MOURA ALVES DE ALMEIDA, LUCAS ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 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 E 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 363, no que tange à intimação 

dos denunciados Lucas e Maurício, para responderem à acusação, na 

pessoa de seu Advogado constituído (procuração fl. 317/318). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 181293 Nr: 3063-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA ENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 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 as deliberações contidas no termo de audiência de fl. 

147.Oficie-se a VEP da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº. 

5111-04.2011.811.0064, pugnando pelo recambiamento do mesmo aquele 

juízo, informando que o réu se encontra recluso na Cadeia Pública de 

Cáceres/MT, desde 17 de janeiro de 2019.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224309 Nr: 10178-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc,(...).AUTORIZO a direção da unidade prisional a cumprir o 

Alvará de Soltura, em caso de inexistência de tornozeleiras eletrônicas, 

evitando-se prejuízos ao acusado, contudo, deverá o acusado, 

comparecer a cada 15 dias na unidade prisional, para, em chegando o 

equipamento, ser inserido no mesmo, para monitoramento. O diretor 
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deverá comunicar imediatamente esse juízo em caso do não cumprimento 

imediato do item VI e, oportunamente, quando do efetivo cumprimento. 

DETERMINO o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor 

do pronunciado e a imediata baixa junto ao BNMP – Banco Nacional de 

Mandado de Prisão. Certifique-se a baixa evitando-se prisões 

ilegais.Junte-se aos autos a Portaria nº. 03/2020/GAB1ªVaraCrim, de 18 

de março de 2020.Abra-se vista dos autos à defesa para, querendo, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de cinco, oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligências (CPP, Art. 422), porquanto o parquet já o fez.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 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 as deliberações contidas no termo de audiência de fl. 

147.Oficie-se a VEP da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº. 

5111-04.2011.811.0064, pugnando pelo recambiamento do mesmo aquele 

juízo, informando que o réu se encontra recluso na Cadeia Pública de 

Cáceres/MT, desde 17 de janeiro de 2019.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001415-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BOZIM CAPELETO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DERALDO CAPELETO (DE CUJUS)

 

Intimo o patrono do Autor para que no prazo de 20 (vinte) dias, apresente 

as primeiras declarações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000328-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE DA SILVA (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: 1000328-17.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: JAMILLE DA SILVA 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. 29580804) 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: 1000014-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000014-08.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

TANIA REGINA DE SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com 

preceito condenatório e pedido liminar promovida pelo Ministério Publico 

Estadual em desfavor de Tania Regina de Siqueira. A análise do pedido de 

liminar foi postergada para momento posterior à contestação, conforme 

decisão de id. 17410289. Foi apresentada contestação pela requerida no 

id. 19010091. 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 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, foi 

determinada nos autos a apresentação da contestação por parte da 

requerida, para, então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o 

pedido de tutela antecipada aviado com a inicial. Contudo, as alegações 

trazidas na peça de defesa da requerida deixam este juízo em dúvidas 

sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio ambiente, não 

restando claro, até agora, se a conduta praticada pela ré na inicial causou 

ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao 

meio ambiente. Assim, tenho que a produção de prova pericial é 

indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que 
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seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, 

bem como a possibilidade de restauração do status quo ante da área 

degradada. De outro lado, é fato que eventual deferimento da tutela 

antecipada pleiteada, sem a produção da essencial prova pericial, poderá 

causar a irreversibilidade do provimento almejado. Com efeito, se é certo 

que a proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode 

olvidar que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve 

dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes 

postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido, 

os quais, certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se 

comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, 

sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário. No 

sentido de que a produção de prova pericial se faz necessária para a 

demonstração de eventual dano ambiental, trago a colação as seguintes 

jurisprudências: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública 

ambiental. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a realização de 

perícia técnica no local. Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. 

Impossibilidade de aferição das condições atuais do imóvel por meio de 

parecer técnico com imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa 

se encontrava em estágio médio de regeneração. Necessidade de 

realização de perícia para aferição de eventual dano ambiental. Recurso 

n ã o  p r o v i d o . ”  ( T J S P ,  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). “Agravo de 

Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de perícia para 

apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas de 

engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da CETESB 

exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoalidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. 

Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000858-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ CONTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALTAIR BATISTA (TESTEMUNHA)

CRISTIANO MENDES LUYTEN (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000858-26.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): TIAGO LUIZ CONTE REU: VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para informar se concordam com os valores dos honorários periciais 

informados pelo perito no id. 25121466, no prazo legal. Às providências. 

Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001420-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DAS NEVES (REU)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 18 de Maio de 2020 às 12:30 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: 1000199-12.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI CREMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 05 de Maio de 2020 às 

12:30hs, 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000141-09.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 05 de Maio de 2020 às 12:30hs, 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: 1001738-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSALBA APARECIDA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 05 de Maio de 2020 às 14:00hs, 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000122-37.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o patrono do Requerido, para querendo apresentar suas 

contra-razões

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Autora a impugnar a contestação id.30415032.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ WONSOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

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))

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 01 de junho de 2020 às 

14:30 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MACEDO BERTOZO OAB - SP153446 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alcebiades Bernardo Soler (CONFINANTES)

Mariana Fuster Soler Bernardo (CONFINANTES)

Associação dos Funcionários do Fórum (CONFINANTES)

Jose Ferreira de Almeida (CONFINANTES)

Oswaldo Soler Neto (CONFINANTES)

Nathalia Romeiro Soler (CONFINANTES)

 

Intimo o patrono do Autor para providenciar no prazo de 5 (cinco) dias, 

junto a este Juízo o preparo da Carta Precatória para posterior remessa ao 

Juízo Deprecado.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001803-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001803-42.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: IRMAOS DA ROLT 

- TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizado por MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO em desfavor de IRMÃOS DA ROLT – TRANSPORTES, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de id. 28503476, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 28503476), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 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. 

Intimem-se. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000489-27.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO ROCHA SEABRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS FALCAO FONTES OAB - MT26668/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (IMPETRADO)

Diretor Geral da UNEMAT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000489-27.2020.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MURILO ROCHA SEABRA IMPETRADO: UNEMAT, DIRETOR 

GERAL DA UNEMAT Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar a autoridade coatora do Mandado 

de Segurança, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 27 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINA TEOTONIA DE ALMEIDA OAB - 581.436.611-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB - MT15662-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 SENTENÇA Processo: 1000600-79.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA CURADOR: CLAUDINA 

TEOTONIA DE ALMEIDA REU: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CURATELA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela ajuizada por CLAUDINA 

TEOTONIA DE ALMEIDA, por intermédio da Defensoria Pública, em favor de 

REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA, devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a requerente ser tia materna da Sra. Rejane, portadora de retardo 

mental moderado - CID 10 F 71.00 e esquizofrenia - CID 10 F 20.8, que 

impossibilita de exercer plenamente os atos da vida civil. Informa que a 

Sra. Rejane é integralmente dependente da assistência prestada pela Sra. 

Claudina, tendo em vista que sua enfermidade a obsta de afazeres que 

oportunamente faria sozinha, tais como, tomar as medicações e tomar 

banho, por medo de vir a se machucar. Destaca que a Sra. Rejane nunca 
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foi casada, em consequência, não possui filhos, sendo que reside com a 

requerente desde o falecimento da sua genitora de Rejane, que se deu em 

12/04/2017. Instruiu a inicial com documentos. Decisão de id. 13554412 

nomeou a Sra. Claudina Teotonia de Almeida curadora provisória da Sra. 

Rejane. Termo de Audiência de Interrogatório (id. 16331781), onde foi 

realizado o interrogatório da interditanda, sendo lhe nomeada curadora 

especial. A curadora especial apresentou Contestação em id. 17056206, 

requerendo a realização de perícia médica e assistente social para 

comprovar a incapacidade total ou parcial da interditanda. Cota ministerial 

de id. 18037333, anuiu com os pedidos realizados pela curadora especial, 

sendo deferido em id. 20468365. Aportou-se aos autos, estudo social em 

id. 21414663, e relatório psicológico, id. 22108929. O parquet requereu a 

realização de estudo psicossocial por equipe multidisciplinar no local em 

que reside a interditanda, a saber: a residência de sua tia, Laudemira de 

Almeida (id. 22500873), pedido deferido em id. 27549677 e devidamente 

cumprido em id. 28895748. Com vistas dos autos, o representante do 

Ministério Público se manifestou em id. 30478076, opinando pela 

procedência da demanda. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. As condições da ação e os pressupostos 

processuais se fazem presentes. Toda interdição deve basear-se no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, 

restrita a atos de conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015. Para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, 

“considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Assim, a interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática 

de ato negocial ou patrimonial. A interdição não abrange a capacidade civil 

para casar-se ou manter união estável, exercer direitos sexuais ou 

reprodutivos, direito a filhos e planejamento familiar, direito à família e a 

convivência, guarda, tutela, curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 

13.146/2015. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida 

é portadora de retardo mental moderado - CID 10 F 71.00 e esquizofrenia - 

CID 10 F 20.8, deixando-a sem a mínima condição de administrar bens ou 

direitos, impressão que se colheu na entrevista realizada em id. 16331781, 

corroborado por atestados médicos de id. 13432059. Assim dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.767 - Estão sujeitos a 

curatela: I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil (...)”. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO – DOENÇA MENTAL - 

PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO 

COMPROVADA - CURATELA NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. 01. A 

deficiência mental prevista no ordenamento jurídico não se refere à 

deficiência permanente ou transitória, mas sim àquela que comprometa o 

regular exercício dos atos da vida civil. 02. Restando comprovado que a 

apelada encontra-se destituída da capacidade necessária para a prática 

dos atos da vida civil, necessária faz-se sua interdição, uma vez que a 

curatela resguardará os seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, 

a fim de preservar a sua integridade e a administração de seus bens.” 

(TJ-MT - Apelação Cível nº 47196/2005. Relator: Dês. Donato Fortunato 

Ojeda). Consigna o parecer social de id. 28895748, que “a curatela está 

sendo exercida com comprometimento em relação ao atendimento da Sra. 

Rejane. Suas necessidades são atendidas e o fato de ter ficado na casa 

da Sra. Laudemira que também é tia materna, se deve ao fato de respeitar 

o desejo da Sra. Rejane em continuar a frequentar a APAR e também por 

uma questão de segurança para evitar riscos de acidente conforme relato 

da Sra. Claudina permanecerá por um período maior na cidade e a Sra. 

Rejane morando com ela, na mesma casa, não há motivo para modificação 

da curatela.” Ademais, cumpre mencionar do aspecto psicológico do 

parecer psicossocial (id. 28895748): “Observa-se que a Sra. Claudina 

continua sendo a pessoa que reúne condições de ser a curadora da Sra. 

Rejane, visto que apesar de morar na zona rural, mantém contato 

frequente com a sobrinha, pois vem toda semana para a cidade e também 

pelo fato da Sra. Laudemira não apresentar interesse em exercer a 

curatela da Sra. Rejane, apesar de oferecer cuidados necessários a ela, 

quando a mesma está em sua casa. Ressalto que as duas irmãs foram 

ouvidas, tanto a Sra. Claudina como a Sra. Laudemira e ambas concordam 

que a curatela seja de responsabilidade da Sra. Claudina.” Assim, ante a 

necessidade de gerenciar atos patrimoniais e econômicos da interditanda, 

tais quais, o recebimento de auxílio previdenciário e aquisição artigos de 

higiene e limpeza, além da administração e compra de seus medicamentos, 

bem como a evidencia de que a mesma não possui condições de gerir 

atos corriqueiros da vida civil, faz-se mister a interdição de sua pessoa, 

enquadrando-se na excepcionalidade prevista na Lei 13.146/2015. Ante o 

exposto, com fulcro na Lei nº 13.146/2015 e arts. 487, I e seguintes do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO da requerida REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA, 

declarando-a incapaz para praticar apenas atos de conteúdo econômico e 

patrimonial ao tempo em que nomeio como sua curadora CLAUDINA 

TEOTONIA DE ALMEIDA, ficando limitada aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada. O encargo poderá ser estendido ao respectivo sucessor da 

curadora. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar da relativamente incapaz. Nos termos do artigo 755 § 

3° do Novo Código de Processo Civil, a sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado na 

plataforma de editais do conselho nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes da interdita e da curadora, a causa de interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que a interditada poderá 

praticar autonomamente. A curadora nomeada deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do NCPC. 

Sem custas e honorários em face da gratuidade. Após o transito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000684-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE OAB - RO1349 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBELA SARAIVA COSTA (REQUERIDO)

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000684-80.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES REQUERIDO: 

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS, FELISBELA SARAIVA COSTA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela C/C Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por THÁRCIA PAULA DOS SANTOS 

NEVES em face de CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS representado por 

FELISBELA SARAIVA COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Ante a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, contudo, manteve-se inerte. Com vistas dos autos, o 

Ministério Público pugnou pela extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. Determinada a intimação da parte autora, nos moldes do art. 485, 

§1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter abandonado a 

causa por mais de 30 dias, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, quedou-se inerte, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 27 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP248867 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIELI FERNANDES PICINATTO OAB - PR77904 (ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001294-48.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SIDNEI A. PEDRIALLI EXECUTADO: SUINOBRAS - 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por SIDNEI A. PEDRIALLI em face de SUINOBRAS - 

ALIMENTOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 28923518, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação e suspensão do feito. Os autos vieram-me conclusos. É o 

breve relato. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 

28923518), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 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. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001536-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERUZA ARAUJO (EXECUTADO)

SANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001536-41.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ND CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP, GERUZA ARAUJO, SANDRO FERREIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ND CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA-EPP, GERUZA ARAUJO e SANDRO FERREIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 22873680, 

a parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. A parte demandada foi intimada para manifestar acerca do 

pedido de desistência e pugnou pela extinção do feito. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada concorda com a extinção do feito. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 27 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000523-02.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MIKELLY LUIZA NERES 

Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com 

intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 27 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000614-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOAO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000614-29.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARCIO JOAO RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face MARCIO JOÃO RODRIGUES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 30027053, a parte autora pugna pela 

desistência do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a 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. Deixo de expedir Ofícios aos órgãos de restrições de crédito, bem 

como proceder a baixa em constrições, em virtude de que nos autos não 

houve tal procedimento. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001238-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001238-15.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA REU: MIKE TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada 

por MIRIAN AUTO POSTO LTDA em face de MIKE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 22359610, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação do feito. A decisão de id. 24244640 homologou e 

suspendeu o feito. Em petitório de id. 28477360 foi noticiado pela parte 

autora o cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico, que 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. Custas 

conforme pactuado. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de março de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000900-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000900-07.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos etc. Ante a inércia da parte em comprovar sua 

hipossuficiência, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), efetuar o pagamento das 

custas processuais. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 
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venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000779-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP248867 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000779-76.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: SIDNEI A. 

PEDRIALLI Vistos etc. Intime-se a parte embargante para se manifestar 

nos autos em relação a petição de id. 25666773. Após, voltem os autos 

conclusos. Às providências. Diamantino, 27 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-66.2019.8.11.0005

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:

H. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO 1000715-66.2019.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060 REQUERIDO: HERMINIA 

ASSIS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO-FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face HERMINIA ASSIS DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 22393194, a parte autora 

pugna pela desistência do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise 

dos autos, verifico que a 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. Deixo de expedir Ofícios aos órgãos de 

restrições de crédito, bem como proceder a baixa em constrições, em 

virtude de que nos autos não houve tal procedimento. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 27 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001418-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001418-94.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 24790494, a parte autora 

pugna pela extinção e baixa do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a 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. Sem 

custas. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001282-97.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBLEDO & ROBLEDO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LIPPE ROBLEDO OAB - SP374502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001282-97.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: ROBLEDO & ROBLEDO LTDA - ME EMBARGADO: DIRCEU 

PINHATTI MENDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos À Execução 

C/C Pedido de Efeito Suspensivo ajuizada por ROBLEDO & ROBLEDO 

LTDA-ME em face do ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATI MENDES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial com documentos. A 

decisão de id. 26835711 recebeu a inicial, indeferindo a assistência 

judiciaria gratuita, intimando patrono do embargante para que 

comprovasse o pagamento das custas, no entanto, quedou-se inerte, id. 

29579440. 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 
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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 

embargante 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, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS CARVALHO OAB - GO49368 (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINS DA CUNHA OAB - GO13171 (ADVOGADO(A))

MARCIA MARTINS DA CUNHA CARVALHO OAB - GO20329 

(ADVOGADO(A))

SANDRO BORGES DE CARVALHO OAB - GO35884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO IBURA (REU)

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 SENTENÇA Processo: 1001459-61.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AMC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REU: CONSORCIO 

IBURA, AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por AMC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP em face de 

CONSORICO IBURA e AGUAS DE DIAMANTINO S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 27316903, as partes 

transigiram, pugnando pela homologação do feito. Em petitório de id. 

27751180 foi noticiado pela parte executada o cumprimento do acordo, e 

em id. 28281115 a parte exequente informa o cumprimento do acordo em 

sua integralidade, pugnando pela extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico que as partes informam que 

transigiram, bem como, informam o cumprimento integral do acordo, 

pugnando pela homologação e extinção do feito. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de id. 27316903 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS CARVALHO OAB - GO49368 (ADVOGADO(A))

MARCOS MARTINS DA CUNHA OAB - GO13171 (ADVOGADO(A))

MARCIA MARTINS DA CUNHA CARVALHO OAB - GO20329 

(ADVOGADO(A))

SANDRO BORGES DE CARVALHO OAB - GO35884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO IBURA (REU)

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 SENTENÇA Processo: 1001459-61.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AMC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REU: CONSORCIO 

IBURA, AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por AMC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP em face de 

CONSORICO IBURA e AGUAS DE DIAMANTINO S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 27316903, as partes 

transigiram, pugnando pela homologação do feito. Em petitório de id. 

27751180 foi noticiado pela parte executada o cumprimento do acordo, e 

em id. 28281115 a parte exequente informa o cumprimento do acordo em 

sua integralidade, pugnando pela extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico que as partes informam que 

transigiram, bem como, informam o cumprimento integral do acordo, 

pugnando pela homologação e extinção do feito. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de id. 27316903 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000503-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELISVALDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000503-11.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: ELISVALDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 27 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87169 Nr: 2880-50.2012.811.0005

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rosalina Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira de Loyola.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10.768, 

Wesley Roberto de Amorim - OAB:6610-MT

 Código n. 87169

DESPACHO

Vistos, etc.

 Arquive-se o presente feito com a devida baixa no Cartório Distribuidor e 

outras providências de praxe.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 26 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132254 Nr: 3798-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Roberto Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dener Felipe Felizardo e Silva - 

OAB:OAB/MT 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3107-06.2013.8.11.0005

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra 

decisão que indeferiu pedido de regressão semiaberto para o regime 

fechado (seq. 32).

Alega o Ministério Público que teria praticado novo delito doloso e teria 

descumprido determinações que lhe foram cominadas para o regime 

semiaberto.

 Compulsando os autos, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, sobretudo pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

reeducando e pela recente apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público pugnando pela impronúncia do réu quanto ao delito 

tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal (mesmo fato em que 

descreve o descumprimento do semiaberto – cód.136137).

 Verifico que o agravo é tempestivo e, sendo legítima as partes, CONHEÇO 

do agravo em execução.

Proceda-se a formação do agravo com seus respectivos instrumentos 

indispensáveis, logo em seguida, INTIME-SE o agravado para apresentar 

as contrarrazões.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJMT, certificando a 

remessa nos autos principais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 26 de março de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000530-91.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000530-91.2020.8.11.0005. AUTOR: JOSE MARIO DA SILVA REU: 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar, ajuizada por 

José Mario da Silva em face do Comandante da 9ª Companhia de Polícia 

Militar do Município de Diamantino - MT. Sem delongas, verifica-se a 

incompetência do Juizado Especial para processar a presente ação. É que 

o pedido da parte autora consiste em obrigar a parte requerida na entrega 

de sua Carteira Nacional de Habilitação, apreendida pelos policiais 

militares, no dia 21 de março de 2020, uma vez que o requerente foi 

autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez 

ao volante. Contudo, é certo que o pleito do autor configura pedido de 

restituição de coisa apreendida, que possui procedimento regulamentado 

pelo art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dispondo a lei 

processual penal que o pleito deverá ser distribuído em incidente apartado, 

para análise pelo Juízo Criminal competente. Além disso, não foi arrolada 

na inicial como requerida nem mesmo uma parte legítima, vez que o cargo 

ocupado por servidor não preenche os requisitos legais, nem mesmo para 

fins de mandado de segurança, quanto mais para ação ordinária. Posto 

isso reconheço ex officio a incompetência deste juízo para processar e 

julgar a presente demanda, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 54 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

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/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))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30713721.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005532-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIULIO BATISTA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30717328.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004145-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTINA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 625,41 (...), conforme cálculo do ID. 30712289.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003545-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30720898.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003546-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30725524.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/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))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30713721.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/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))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30713721.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005532-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIULIO BATISTA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30717328.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004145-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTINA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 625,41 (...), conforme cálculo do ID. 30712289.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003545-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30720898.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003546-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,52 (...), conforme cálculo do ID. 30725524.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005240-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA OAB - 003.243.441-39 (REPRESENTANTE)

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR OSCAR THOMAZ DE CERQUEIRA OAB - TO1606-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001235-90.2020.8.11.0037

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

MAWENE ESPIGARI DA SILVA ZACCARO OAB - 046.604.671-55 

(REPRESENTANTE)

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE MONTANHER OAB - 042.490.021-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (CUSTOS 

LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001235-90.2020.8.11.0037. 

REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE MONTANHER, MAWENE ESPIGARI 

DA SILVA ZACCARO REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Trata-se de 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável, c/c partilha de 

bens, regulamentação de guarda, visitas e alimentos proposta Pedro 

Henrique Montanher e Mawene Espigari da Silva. É o relato. Decido. 

Quanto ao pedido de recolhimento de custas ao final do processo, diante 

da ausência de previsão legal para tanto, indefiro-o autorizando, contudo, 

o parcelamento em até 6 vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. 

Intime-se Pedro Henrique a fim de que junte ao feito, no prazo de até 20 

dias, o recolhimento da primeira parcela das custas. Recolhidas as custas, 

dê-se vista ao MP para parecer e me venham conclusos para 

homologação. Às providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 27/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000451-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVAO OAB - RN8702 

(ADVOGADO(A))

IZABELLE ALBUQUERQUE COSTA OAB - RN3782 (ADVOGADO(A))

RAFAELLA FERNANDES DE NEGREIROS REBOUCAS OAB - RN6487 

(ADVOGADO(A))

JOSE NASCENTES COELHO NETO OAB - SP343131 (ADVOGADO(A))

ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES OAB - RN3608 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA CRISTINA MENDES DOS SANTOS PEDROSA OAB - RN6098 

(ADVOGADO(A))

ANA PATRICIA DE AZEVEDO BORBA OAB - RN4944 (ADVOGADO(A))

DANIELLE FREIRE LIMA VANIN OAB - RN4130 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO OAB - RN2712 (ADVOGADO(A))

ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL OAB - RN6718 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MARQUES BARISON (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO FERNANDO BARISON (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 28510497.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000485-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON MOURA DOS SANTOS OAB - SP148164 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PEREZ (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 28695692, bem como o pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000511-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA GOMES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça bem como as custas processuais 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 28695703.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004058-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CASSIO CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 28957341.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004099-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DE SOUZA (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))

 

Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004111-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CONCEICAO ALVES (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))

 

Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004126-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DECIVALDO ALVES 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que Intimo o advogado da parte autora para fornecer dados 

bancários, para a transferência do valor da condenação depositado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1001358-93.2017.8.11.0037 Ação 

de Busca e Apreensão Requerente: BV Financeira S/A Requerido: Raul 

Alencar Chimello Vistos etc. Intime-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar manifestação fundamentada, sobre a prestação de contas 

apresentada (Num. 27369432), em 5 (cinco) dias. Inexistindo impugnação, 

arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP (REU)

CARGILL TRANSPORTES LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001568-42.2020.8.11.0037 Ação Regressiva de Ressarcimento de 

Danos Requerente: Tókio Marine Seguradora S/A Requeridos: Cargil 

Transportes Ltda. e Outro Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum, mediante a prévia comprovação do recolhimento de custas e 

taxas de distribuição. 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 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 

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). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004562-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDHER FLAVIO VIEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 21208073.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0005270-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CINTO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI (REQUERIDO)

RODRIGO MULLER BENDER (REQUERIDO)

 

PJe nº 0005270-10.2016.8.11.0051 Deprecante: Juízo da Primeira Vara 

Cível da Comarca de Campo Verde (MT) Vistos etc. Intime-se a parte 

interessada para promover o recolhimento das custas processuais, em 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução da missiva. Expirado o prazo sem 

preparo, devolva-se ao juízo deprecante, com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001216-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)
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PJe nº 1001216-84.2020.8.11.0037 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: 

Francisco Carlos dos Santos Lima Vistos etc. Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por Omni S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Francisco Carlos dos Santos Lima, qualificados 

nos autos em epígrafe. Antes da formação da angularidade da relação 

jurídica processual, a parte autora postulou pelo cancelamento da 

distribuição ante a ausência de recolhimento das custas processuais 

(Num. 30354696). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Não efetuado o 

recolhimento das custas, determino o cancelamento da distribuição, nos 

moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código 

de Processo Civil. Revogo a medida liminar. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006316-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA PEREIRA (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:

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

 

MALOTE DIGITAL Tipo de documento: Administrativo Código de 

rastreabilidade: 81120205029023 Nome original: 6 - 1006316-54.2019 - 

1.pdf Data: 26/03/2020 23:18:28 Remetente: MAURO FERREIRA FILHO 

Departamento de Depósitos Judiciais TJMT Prioridade: Normal. Motivo de 

envio: Devolução. Assunto: não foi possível vincular. Aparentemente esta 

guia não foi paga. favor enviar comprovante junto com a guia para que 

possamos vincular.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000891-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. P. (AUTOR)

P. P. P. (AUTOR)

E. P. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

Outros Interessados:

T. O. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimo o requerente para manifestação, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001410-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VILELA BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

 

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 

1001410-21.2019.8.11.0037 (PJe) Ação Monitória Requerente: Danilo 

Vilela Bertoni Requerido: Sementes Primavera Vistos etc. Inexistindo 

formalização de acordo, passo a sanear o processo. I – Da preliminar de 

ausência de notificação A questão se confunde com o mérito, já que 

constitui o ponto central da lide, sendo objeto de procedência ou não do 

provimento jurisdicional correlato. Da preliminar de ilegitimidade ativa A 

preliminar se confunde com o mérito, haja vista fundar a presente ação 

monitória em cheque prescrito, que comporta, segundo jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, discussão do fato gerador do débito 

exequendo. Ei-la: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. 

POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. 1. Ação monitória 

fundada em cheques prescritos. 2. Ação ajuizada em 16/04/2013. 

Recurso especial concluso ao Gabinete em 22/05/2017. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de analisar acerca da ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional, é definir se, na hipótese, é aplicável 

o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao recorrente - 

portador dos cheques e terceiro de boa-fé. 4. Não há que se falar em 

violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando 

o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a 

controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa 

daquela pretendida pela parte. 5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, 

quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor 

ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a 

má-fé do portador do título. 6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se 

que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já 

estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das 

suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e 

a abstração. 7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, 

dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a 

discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a 

oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao 

próprio emitente do título. 8. Recurso especial conhecido e não provido, 

com majoração de honorários. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 

Nesse passo, como a relação material envolve a existência de negócio 

jurídico pretensamente alterado, pertinente a avaliação da preliminar junto 

à cognição de mérito. Da preliminar de desacordo comercial Novamente a 

preliminar se confunde com o mérito, tendo em vista se relacionar com a 

existência do negócio jurídico anterior, objeto de apuração em sede de 

cognição exauriente. II – Da declaração de saneamento Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado. III – Dos pontos controvertidos Assim, 

estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a) a 

existência do negócio jurídico que subsidiou a emissão das cártulas; b) os 

termos do negócio; c) a alteração da avença, com cancelamento dos 

títulos emitidos; d) motivo pelo qual os títulos permaneceram em circulação, 

com eventual apuração da responsabilidade civil. IV – Das questões 

relevantes de direito para o mérito A questão relativa aos pressupostos 

legais da responsabilidade pecuniária, bem como da Lei nº 7.357/85. V – 

Do requerimento de provas e ônus processuais das partes O ônus da 

prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. 

Defiro a produção de prova documental, observado, todavia, o disposto no 

artigo 435 do Código de Processo Civil, bem como a prova testemunhal e o 

depoimento pessoal. Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecerem ao ato processual designado a fim de prestarem o 

depoimento pessoal, com as advertências do artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação (CPC, 357, §4º). 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). VI – Da designação da audiência de instrução e julgamento 

Ultimado o período de teletrabalho, agende-se audiência de instrução. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002598-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ZORZO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002598-49.2019.8.11.0037 Embargos à Execução Embargante: 

Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste 

(APROCAM) Embargado: Valdecir Zorzo Vistos etc. Trata-se de embargos 

à execução opostos por Associação de Proprietários de Caminhões de 

Primavera do Leste (APROCAM), em face de Valdecir Zorzo, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes da formação da angularidade 

da relação jurídica processual, instada a recolher as custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora quedou-se 

inerte, não promovendo a diligência que lhe competia, consoante certidão 

inclusa (Num.25373637). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Não efetuado o 

recolhimento das custas, determino o cancelamento da distribuição, nos 

moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, ante a ausência de recebimento da inicial. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007685-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VITOR EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OURINVEST S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-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 

1007685-20.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Maurício Vitor EIRELI 

- EPP Requerido: Banco Ourinvest S/A Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Maurício Vitor EIRELI - EPP em face de Banco Ourinvest S/A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade civil da instituição 

bancária pela inserção nominal indevida dos dados da empresa autora em 

cadastro de inadimplentes, pelo débito de R$ 240,45 (duzentos e quarenta 

reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 534,48 (quinhentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos), impedindo a realização de 

transações comerciais no crédito, circunstância geradora da efetiva 

mácula moral. Recebida a petição inicial, o pedido liminar foi deferido, 

sendo determinada a baixa das anotações restritivas (Num.16828895). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

demandada refutou as alegações inaugurais, asseverando a existência de 

compra no cartão de crédito “Seara Card”, administrado pela instituição 

financeira, conforme notas fiscais de consumo nº 284779 e nº 287337. 

Sustenta que o cartão é disponibilizado para compras em 

estabelecimentos credenciados ao sistema Seara Alimentos Ltda., 

responsáveis inclusive pelo cadastro e confirmação dos dados dos 

solicitantes. Assevera, alternativamente, que se se cogitar hipótese de 

fraude, seria a instituição financeira também vítima, não podendo arcar em 

duplicidade com o prejuízo. Por fim, alternativamente, na remota hipótese 

de condenação, protestou pela fixação da verba indenizatória em patamar 

mínimo, haja vista o valor exorbitante postulado (Num.18140817). A parte 

autora impugnou a contestação, ratificando os termos inaugurais, 

aduzindo que embora a instituição demandada tenha negado qualquer 

conduta ilícita, confessou a inscrição nominal, não apresentando qualquer 

documento que denote causa legítima para a cobrança, configurando a 

responsabilidade civil (Num.18362158). Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Num.18187449). Intimadas as partes sobre as provas que 

pretendiam produzir, protestaram pelo julgamento antecipado do pedido 

(Num.23712755 e Num.24320056). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão 

controvertida cinge-se à responsabilidade civil da instituição demandada 

quanto a inscrição nominal dos dados da empresa autora no cadastro de 

restrição ao crédito, por cobrança indevida. Em arguição inaugural, a parte 

autora assevera jamais ter entabulado negócio jurídico com a instituição 

demandada que legitimasse qualquer anotação restritiva, enaltecendo o 

histórico de boa pagadora nas relações comerciais, haja vista a 

necessidade de compra no crédito. Por outro lado, embora a parte 

demandada sustente a regularidade na cobrança do débito, asseverou 

possibilidade de fraude. Ocorre que, apesar da parte demandada 

sustentar a regularidade na relação negocial, deixou de comprovar a 

solicitação do cartão de crédito e de apresentar os documentos 

cadastrais, ou mesmo da compra e respectivas notas fiscais subscritas 

pelo representante legal da empresa autora, sendo o documento juntado 

recebido por terceiros, sucumbindo em seu ônus processual, haja vista 

ser juridicamente impossível a exigência, em face do requerente, da 

comprovação da ausência de negócio jurídico (prova negativa). A 

ausência de diligência das empresas conveniadas para distribuição do 

crédito e eventual ocorrência de fraude – a qual inclusive não restou 

demonstrada – não podem ser imputadas à parte autora, configurando 

assim a culpa in eligendo, pela escolha de parceiro comercial ineficiente 

para a gestão dos interesses da instituição financeira. Destarte, restou 

evidenciado o ato ilícito da instituição financeira, mediante cobrança 

indevida, pela inscrição em cadastros de inadimplentes (Num.16640237), 

motivo pelo qual procedente a remoção dos dados da empresa autora dos 

cadastros restritivos. No que concerne ao dano moral em relação à 

pessoa jurídica, impende destacar a comprovação do efetivo dano 

extrapatrimonial suportado pela parte. No caso da pessoa natural, o dano 

moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação 

significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de 

simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação 

pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração 

do prejuízo deve ser objetiva. Conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, “para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura 

in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa 

natural. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de 

experiência no julgamento (RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.629 - PE - 

2014/0019878-8). Segundo a MINISTRA NANCY ANDRIGHI “Não há como 

aceitar a existência de dano moral suportado por pessoa jurídica sem a 

apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que permitam 

conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma determinada 

situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo 

extrapatrimonial”. Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o “dano 

moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo. Por outro lado, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que 

o protesto indevido de título cambial e documentos de dívida causa danos 

morais à pessoa jurídica. Transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. 

DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE 

TEMPORAL. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re 

ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à 

pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras 

de experiência no julgamento. - Afigura-se a ilegalidade no protesto de 

título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. - Nas 

hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de 

dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. 

Precedentes. - Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos 

termos do § 1º do art. 43 do CDC. - Recurso especial improvido. RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.414.725 - PR (2013/0361160-1) Na inclusão nominal em 

cadastros de restrição ao crédito, a exemplo do protesto cambiário, há 

forte presunção de configuração de danos morais, diante do inegável 

comprometimento das atividades empresariais, notadamente no que diz 

respeito à aquisição de insumos no crédito. Portanto, onde há a mesma 

razão, deve ser aplicado o mesmo direito. Assim, configurada a culpa, os 

danos devem ser suportados pela parte requerida. No que tange ao valor 

referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a 

análise de critérios objetivos para fixação escorreita: • Extensão do dano: 

gravidade e repercussão da ofensa – não há prova da extensão do dano; 

• Intensidade do ânimo de ofender – a negligência é patente; • Posição 

social do ofendido – não há elementos processuais para aferição, mas 

trata-se de empresa de pequeno porte; • Situação econômica do ofensor – 

tratando-se de instituição financeira, presume-se, segundo as regras de 

experiência comum, ostentar elevada capacidade financeira. Portanto, 

reputo adequada a fixação da verba indenizatória em R$10.000,00 (dez mil 
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reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da 

parte autora. Dispositivo Isso posto, julgo procedente o pedido formulado 

na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por Maurício Vitor EIRELI - EPP em face de Banco 

Ourinvest S/A, determino a exclusão definitiva da inscrição nominal 

restritiva e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

contar da data da sentença, a título de danos morais (STJ, Súmula 362), 

assim como os juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data do 

evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual. 

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, máxime 

pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, 

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), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1006027-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRIACAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

WAGNER FERNANDES DOS SANTOS (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 

1006027-24.2019.8.11.0037 - PJE Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

de Arresto em Caráter Antecedente Requerente: Criacapital Fomento 

Mercantil Ltda. Requeridos: Vip Gás Primavera Ltda. e Wagner Fernandes 

dos Santos Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência 

de arresto em caráter antecedente com pedido liminar proposta por 

Criacapital Fomento Mercantil Ltda. em face de Vip Gás Primavera Ltda. e 

Wagner Fernandes dos Santos, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

Indeferido o pedido requerido em caráter antecedente, a parte autora foi 

intimada para formular o pedido principal, nos moldes dos artigos 308 e 

310 do Código de Processo Civil (Num.26034648), permanecendo inerte, 

conforme certidão inclusa (Num.29824106). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos 

termos do artigo 310 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela 

cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no 

julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o 

reconhecimento de decadência ou de prescrição (CPC, art. 310). A 

formulação do pedido principal é exigência lógica para o prosseguimento 

da ação, configurando a omissão óbice injustificável ao andamento 

processual. Isso posto, não formulado o pedido principal, indefiro a petição 

inicial, nos moldes dos artigos 330, I, e §1º, I,do Código de Processo Civil. 

Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVACI MARQUES DA SILVA (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:

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: 1001646-70.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): NILVACI MARQUES DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por NILVACI MARQUES DA SILVA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 174 de 393



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: 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003387-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERRAZ SALVADOR (REQUERENTE)

NEIDE DOS SANTOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEJNEK SAVARIZ OAB - PR55825 (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE DE PAULA FREITAS OAB - PR66538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SIMAO OAB - PR45591 (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE E SILVA OAB - PR31486 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003387-48.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: NEIDE DOS SANTOS SALVADOR, ELIO FERRAZ 

SALVADOR REQUERIDO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Vistos. 

Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. Designo audiência 

para oitiva da testemunha para 14/05/2020, às 16:30. 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: 1005496-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRA MILESKA SILVA ARAUJO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 : 

1005496-35.2019.8.11.0037. AUTOR(A): HAYRA MILESKA SILVA 

ARAUJO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cumpra-se a decisão 

anterior. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DE ALMEIDA 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:

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: 1000815-22.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): GEOVANI DE ALMEIDA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por GEOVANI DE ALMEIDA 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 
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devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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: 1004120-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ORTIZ LIMA (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:

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004120-14.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FABIO ORTIZ LIMA REU: 

SEGURADORA LÍDER PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. 

Vistos. Cumpra-se a decisão anterior. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003079-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(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 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003079-12.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): VANDERLAN FERREIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por VANDERLAN FERREIRA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER, 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 o requerente 

ainda encontra-se em tratamento. Contudo, conforme se extrai dos autos, 

o pagamento foi negado ao requerente. 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. Não obstante, aduz a requerida que cabe a parte autora instruir a 

inicial com os documentos comprobatórios dos motivos fixadores da 

competência do Juízo, sob pena de incorrer em ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. A parte requerente pode 

ajuizar ação no seu domicílio, ou local do acidente, conforme escolha da 

parte, sendo que a parte autora juntou comprovante de residência em 

nome de terceiro alheio ao feito, o que não supre a determinação legal nem 

justifica o critério de aforamento adotado pela parte. No caso em tela, 

verifica-se que a inicial preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil, pois a comprovação de endereço não 

é requisito previsto, bastando a sua declinação. Nesse sentido, cito a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10027429620178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, Data de Julgamento: 27/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018) Dessa forma, bastaria a 
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declinação do endereço por parte da requerente para que a inicial 

preenchesse os requisitos necessários. Ainda, conforme dispõe o inciso 

V, do artigo 53 do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por 

objeto a reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos, 

será competente o foro do domicilio do autor ou do local do fato. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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: 1002259-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PADUA DE 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:

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: 1002259-90.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDIR PADUA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por VALDIR PADUA DE OLIVEIRA 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, esta não merece prosperar, visto que o 

fato de a 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 
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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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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: 1001225-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIEGO COSTA DE DEUS (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 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001225-80.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): PABLO DIEGO COSTA DE DEUS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por PABLO DIEGO COSTA 

DE DEUS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que 

passo a analisá-las. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

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: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES 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))
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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 : 

1000675-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDENOR ALVES DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) proposta por 

VALDENOR ALVES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que, 

em 23/07/2017, 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 11681525). No Id nº 11796446, 

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 

12606297)). No Id nº 15163287 e Id nº 16044005, foi determinada a 

realização da prova pericial para aferição da existência de eventual 

incapacidade alegada, a qual não se realizou diante da ausência da parte 

autora nas três perícias designadas, conforme Id nº 17610699, 24187576 

e 26930911. Intimada a parte requerente para apresentar justificativa 

acerca da ausência na perícia médica, apenas pugnou pela designação de 

nova perícia, conforme Id nº 18526946, 25059267. Ao final, manifesta-se 

requerendo a realização de perícia indireta, visto que o autor encontra-se 

residindo em outro estado (Id nº 29290051). No Id nº 29562780, a parte 

requerida não concorda com o pedido de perícia indireta e pugnou pela 

improcedência do pedido, em razão da parte autora não ter comprovado 

as alegações constantes na inicial. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Cinge-se a questão 

controvertida quanto ao dano sofrido pelo requerente e sua potencialidade 

para ensejar a respectiva indenização, bem como seu respectivo 

quantum. Como cediço, o seguro obrigatório (DPVAT) é um contrato legal, 

de cunho social, regulamentado pela Lei nº 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

De acordo com artigo 3º da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos 

pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares. Art. 3º 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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e Com feito, a própria Lei nº 6.194/74 fixa como 

suficiente para a demonstração do dano o relatório médico atestando a 

lesão permanente. Quanto ao pedido de realização de perícia médica 

indireta, esclareço que tal procedimento deve ser adotado em casos 

excepcionais e atípicos, devendo priorizar pela realização de perícia 

direta, a fim de comprovar as lesões alegadas. Ademais, em análise aos 

documentos juntados nos autos constato que mostram-se insuficientes 

para aferir a existência ou o grau de invalidez que a parte autora alega ter 

sofrido, deste modo, rejeito o requerimento da parte requerente. Verifico, 

ainda, que o autor não compareceu à perícia previamente designada por 

três vezes, tampouco justificou sua ausência, restando precluso a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não obstante, compete a parte autora 

em demonstrar nos autos a alegada invalidez permanente, a qual não 

logrou êxito. Nesse sentido: COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Preclusão da prova pericial – Autor 

ciente da data da perícia – Não comparecimento ao IMESC e não justificada 

a ausência – Não comprovado o fato constitutivo do direito do Autor – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO 

(TJ-SP – AC: 10033967620178260129, Relator: Flavio Abramovici, Data de 

Julgamento: 15/04/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/04/2019). APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO 

E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS 

DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE 

REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA 

PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de cobrança de indenização 

do seguro obrigatório (dpvat) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão 

sofrida. (N.U 1001886-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). Assim, por 

entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do 

ônus de comprovar a invalidez permanente, a pretensão da requerente ao 

pagamento de indenização do seguro obrigatório pela requerida não 

comporta acolhimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ante a justiça gratuita anteriormente deferida. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste-MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002143-55.2017.8.11.0037

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-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 : 

1002143-55.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CESAR AUGUSTO BASTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de 

CESAR AUGUSTO BASTOS, ambos devidamente qualificados. Alega a 

requerente que firmou Contrato de Financiamento com o requerido, 

concedendo um crédito no valor líquido de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), que deveria ser pago em 60 parcelas, com vencimento final dia 

16/10/2019, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, 

marca HYUNDAI, modelo SANTA FÉ GLS 4WD-AT 3.5 V-6 4P BÁSICO, ano 

2011/2012, chassi KMHSH81GDCU836209, placa OBA-1002, cor preta e 

renavam nº - 472427130. Aduz que o requerido deixou de adimplir as 

prestações vencidas a partir de 16/08/2016, e pugnou, liminarmente, pela 

busca e apreensão do veículo alienado. No Id nº 9955202, liminar de 

busca e apreensão, esta devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 10049754/10049894. 

Devidamente citada (Id nº 10049029), a parte requerida apresentou 

contestação, alegando a necessidade de quitação da dívida ante a 

entrega do veículo, bem como o desconto sobre o valor total da obrigação, 
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a ausência de perícia para atestar o estado de conservação do veículo e, 

ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial. No Id nº 11107907, 

impugnação à contestação. É o relatório. 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. Analisando detidamente o conjunto probatório 

colacionado aos autos, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado pelo requerente conduz à procedência do pedido. 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. 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)”. Oportuno aludir que o requerente 

aportou aos autos a configuração da mora mediante o instrumento de 

protesto (Id nº 8853809), o que ensejou a apreensão do bem (Ids nº 

10049754/10049894). Validamente citada e regularmente apreendido o 

bem, a parte requerida apresentou contestação, alegando, a necessidade 

de quitação da dívida ante a entrega do veículo, bem como o desconto 

sobre o valor total da obrigação, a ausência de perícia para atestar o 

estado de conservação do veículo, a aplicação da teoria Duty to motigate 

the loss, requerendo a paralisação da dívida e manutenção do valor do 

bem, a inaplicabilidade do ônus da transferência a parte ré, ao final pugna 

pelo levantamento imediato do nome do requeridp, junto aos órgão de 

proteção de crédito. Inicialmente, esclareço que a entrega do bem não 

caracteriza a quitação da obrigação contraída, a antecipação da dívida ou 

a paralisação da evolução dos valores devidos, pois, conforme 

estabelece o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, estando a parte inadimplente 

ou em mora, poderá o requerente vender o bem a terceiros, aplicando o 

valor no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, para só 

então proceder com a devolução saldo remanescente, se houver, com a 

devida prestação de contas. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISÃO 

CONTRATUAL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS. NULIDADE DA SENTENÇA . REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA 

MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. 

POSSIBILIDADE-VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REGRESSO À 1ª 

INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE CONEXÃO DOS AUTOS. RECURSOS 

CONHECIDOS E PROVIDOS 1. A comprovação da mora, requisito essencial 

para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão em contratos de 

alienação fiduciária, deve ser realizada de acordo com as normas 

previstas em lei, a fim de garantir a validade do procedimento. 2. 

Comprova-se, pois, a mora, através de notificação extrajudicial emitida por 

via postal com aviso de recebimento, ao domicílio do devedor, no endereço 

constante no contrato. 3. A eventual devolução de valores ao devedor 

somente poderá vir a ser efetivada após a venda do bem, pela instituição 

financeira ora apelada, depois de serem deduzidas as quantias relativas 

ao crédito e às despesas por ela assumidas, conforme dispõe a norma 

contida no caput do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A sentença 

vergastada merece ser anulada, regressando os autos à 1ª instância a fim 

de que possa aquele douto juízo apreciar o pleito inicial, e determinar o seu 

regular processamento e julgamento, apreciando o requerimento de 

produção de prova pericial, em observância ao devido processo legal. 5. 

A conexão das ações predispõe que sejam julgadas simultaneamente, 

para que não hajam decisões conflitantes. Sendo comum a causa de pedir 

e o objeto das duas ações, deveria ter sido determinada a conexão delas 

pelo magistrado de piso. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJ-PI - AC: 

00143021020128180140 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 06/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) (grifo 

nosso) Deste modo, não há o que se falar em quitação ou antecipação da 

dívida, bem como em paralisação da evolução dos valores devidos, ante 

entrega do veículo, do mesmo modo que, não se pode determinar a 

imediata devolução de eventuais valores de diferenças, considerando que 

o requerente possui um procedimento a ser seguido após a apreensão do 

veículo, assim, não há previsão legal neste sentido de modo que rejeito as 

arguições colimadas. Quanto à alegação de ausência de perícia para a 

indicação do estado de conservação do veículo, menciono que não há 

necessidade de tal providencia, visto que, no momento da apreensão do 

bem, o oficial de justiça, que é investido de fé pública, preencheu o check 

list, detalhando as condições do veículo, conforme Id nº 10049894, 

restando comprovando as reais situações de uso e conservação do bem. 

Em relação a aplicação da teoria de Duty To Mitigate The Loss (o dever de 

mitigar o próprio prejuízo), entendo que as partes devem sempre respeitar 

a boa-fé e a cooperação na relação contratual, com a finalidade de 

alcançarem seus objetivos. Porém, no presente caso, embora a parte 

requerida alega interesse em cumprir com a obrigação contraída, não 

vislumbro a possibilidade da aplicação de tal teoria, vez que não condiz 

com o procedimento da demanda. Ademais, a presente ação encontra 

respaldo legal, no Decreto-Lei 911/69, que não ofende os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos 

da celeridade, economicidade e segurança jurídica, sendo que referida 

norma já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal 

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI N.º 911/69. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. PURGAÇÃO DA 

MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DE DÍVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 já foi 

afastada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o 

mesmo não ofende os princípios constitucionais, mas, ao contrário, 

observa os imperativos da celeridade, economicidade e segurança 

jurídica. 2. A dificuldade financeira encontrada no cenário nacional, 

embora sensibilize, não tem o condão de eximir a parte apelante de suas 

responsabilidades, em detrimento dos interesses do credor, sob pena de 

caracterizar-se o enriquecimento sem causa. 3. O Decreto-Lei 911/69, em 

seu art. 2º, § 3º, faculta ao credor fiduciário, no caso de descumprimento 

do contrato por parte do contratante, considerar, de pleno direito, 

vencidas todas as obrigações contratuais, sem ressalva de qualquer 

desconto em razão do vencimento antecipado da dívida, ou mesmo, em 

caso de purga da mora 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 20161610060433 DF 0020131-65.2016.8.07.0001, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 

274/275). No que concerne à arguição da não incidência de custas em 

desfavor da parte requerida sob a transferência do veículo e outras 

despesas, entendo que razão assiste a parte requerida, visto que é 

responsabilidade do credor o pagamento de despesas referentes ao bem 

alienado, inclusive daqueles decorrentes de apreensão. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - 

PAGAMENTO DAS DESPESAS E ENCARGOS INERENTES AO BEM 

APREENDIDO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Nos 

contratos com garantia de alienação fiduciária apenas se transmite ao 

devedor fiduciante a posse direta do bem, permanecendo com o credor 

fiduciário o domínio resolúvel da coisa, incumbindo, portanto, a ele, credor, 

o pagamento de eventuais ônus que recaiam sobre o veículo apreendido, 

como despesas e diárias decorrentes de sua apreensão em pátio de 

terceiro, o que não o impede de buscar, em sede própria, o ressarcimento 

dos gastos junto ao devedor fiduciante. (TJ-MG - AI: 10000180935967001 

MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/03/0019, 

Data de Publicação: 29/03/2019). (grifo nosso) Deste modo, restando 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte 

requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e 

provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo autor, 

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. 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 
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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. Torno definitiva a liminar 

concedida no Id nº 9955202. 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, conforme artigo 85, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora para informar se houve a venda do 

veículo, devendo indicar a data e valor da venda, bem como apresentar os 

documentos comprobatórios, havendo valores remanescentes, estes 

devem ser vertidos em favor da requerida, através de deposito nos autos. 

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. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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: 1001597-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001597-92.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA REU: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Analisando os 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhe importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 

1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de 

provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que, mesmo intimada, não trouxe aos autos qualquer 

documento comprovando os valores auferidos mensalmente, ou mesmo 

documentos que comprovem as teses alegadas na petição de ID nº 

30758575, tendo apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. 

Diante do exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos 

que demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. 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: 1002999-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-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 : 

1002999-87.2018.8.11.0003. AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME 

REU: BRF S.A., PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por R. BALKE & BALKE LTDA - ME em desfavor de BRF S.A. e 

OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº28031855, 

determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, esta não se manifestou, conforme certidão de ID nº 30594707. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

denota-se que foi oportunizado a parte requerente emendar a inicial, a fim 

de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem 

que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

dispõe o artigo 290 do 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”. Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in 

litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. § 1º Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei”. Ante o exposto, em conformidade como o 

disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, III, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na 

hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-60.2017.8.11.0037

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:

MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001981-60.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

DUARTE DA SILVA 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, 26 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO NAUFAL BOSSONARO (EXECUTADO)

FREDERICO NAUFAL BOSSONARO (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 : 

1000036-33.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 
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EXECUTADO: FABRICIO NAUFAL BOSSONARO, FREDERICO NAUFAL 

BOSSONARO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada pelo 

BANCO BRADESCO S.A. em face de FABRICIO NAUFAL BOSSONARO e 

FABRICIO NAUFAL BOSSONARO, todos devidamente qualificadas nos 

autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida no valor de 

R$ 161.047,84 (cento e sessenta e um mil quarenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Defiro o 

pedido da parte exequente de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/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 : 

1006282-16.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: RODRIGO VIAN Vistos. Defiro o pedido retro. 

Para tanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos 

descritos no ID nº 29589295, no endereço indicado (ID nº 30111084). 

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias. 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: 1004725-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BEATRIZ VIA (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EUSEBIO VIA NETTO (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 : 

1004725-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA EXECUTADO: EUSÉBIO VIA NETTO E CIA LTDA - EPP, 

EUSÉBIO VIA NETTO, ELIANE BEATRIZ VIA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão atualizada 

dos imóveis indicados, quando, então, serão analisados os pedidos de ID 

nº 29429034. 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: 1003022-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-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 : 

1003022-33.2018.8.11.0003. AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME 

REU: BRF S.A., PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Vistos. Ciente da 

interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do 

referido recurso. Às providências 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: 1005475-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AGOSTINELLI MENDES OAB - SP209974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES AFONSO 02378274173 (EXECUTADO)

FABRICIO ALVES AFONSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005475-59.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: FABRICIO ALVES AFONSO 02378274173, 

FABRICIO ALVES AFONSO Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se 

conforme requerido, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Intime-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: 1003272-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (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 : 

1003272-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA Vistos. 

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. 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: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (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 : 

1002083-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BENEDITO BERALDO Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o autor pugna pela expedição de 

ofício ao Cartório de Registros Civil para que informem se existe inventário 

extrajudicial em nome do requerido. Todavia, o ônus de diligenciar perante 

todas as instituições cabe à parte autora, motivo pelo qual indefiro o 

pedido de ID nº 30332403. Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1001691-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DO BEM CERQUEIRA (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 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 : 

1001691-74.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOACI DO BEM CERQUEIRA 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 movida por JOACI DO BEM 

CERQUEIRO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000859-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BENTO PINHEIRO (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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000859-41.2019.8.11.0037 AUTOR(A): JACKSON BENTO PINHEIRO 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 movida por JACKSON BENTO 

PINHEIRO 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 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005542-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (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 : 

1005542-92.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: NIDERA SEMENTES LTDA. 

EXECUTADO: PABLO COSTA ESCOBAR Vistos. Postergo a análise da 

petição retro para momento posterior ao cumprimento da Carta Precatória 

expedida nos autos. Após sua devolução devidamente cumprida, remetam 

os autos conclusos. 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: 1000852-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINOMAR PEREIRA DE LIMA (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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000852-49.2019.8.11.0037 AUTOR(A): DINOMAR PEREIRA DE LIMA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por DINOMAR PEREIRA DE 

LIMA 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 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANILSON DA SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001642-33.2019.8.11.0037 AUTOR(A): RANILSON DA SILVA NOGUEIRA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Da análise dos autos, verifico que o 

feito trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT), no qual foi determinado que a parte comprove a 

realização de requerimento administrativo. Contudo, constato que já houve 

requerimento administrativo, bem como pagamento de indenização pela 

seguradora requerida em valor inferior ao que a parte requerente entende 

por devido, o que motivou a interposição do presente feito. Assim, 

comprovado o prévio requerimento administrativo, chamo o feito a ordem e 

recebo a exordial, vez que preenchidos os requisitos mínimos exigidos 

pela lei, 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 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004326-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004326-96.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EDIVALDO PEREIRA LIMAS 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BARBOSA VIEIRA (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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000164-87.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ERICA BARBOSA VIEIRA 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 movida por ERICA BARBOSA VIEIRA 

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 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003383-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILAINE GOMES CESAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003383-45.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ONILAINE GOMES 

CESAR Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida, 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001294-49.2018.8.11.0037 BANCO 

DAYCOVAL S/A SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA 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, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007345-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIREGINA TAFAREL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007345-76.2018.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA LUCIREGINA TAFAREL 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, 26 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001695-14.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ADRIANO PEREIRA PIMENTEL 

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 movida por ADRIANO PEREIRA 

PIMENTEL 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 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005778-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COLOGNESE DENARDI (REQUERENTE)

KELLY PICCININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS 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 : 

1005778-73.2019.8.11.0037. REQUERENTE: KELLY PICCININ, GUSTAVO 

COLOGNESE DENARDI REQUERIDO: AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS 

LTDA - ME 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 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001615-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E 23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI (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 : 

1001615-16.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BRADESCO SAÚDE S/A 

EXECUTADO: E 23 TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES EIRELI Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001622-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (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 : 

1001622-08.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: R R GUIMARAES Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005569-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET OAB - SP208989 (ADVOGADO(A))

RAFAEL AGOSTINELLI MENDES OAB - SP209974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (EXECUTADO)

CAO FORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005569-07.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: CAO FORTE LTDA - ME, JOSE REINA 

MARIANI SANTOS 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, 26 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004443-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE ORDEDITO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (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 : 

1004443-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ORDEDITO DOS REIS, 

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS REQUERIDO: CARLOS ALBERTO 

SANTANA Vistos. Defiro o pedido de Id nº 28402950. Designo audiência 

de conciliação para o dia 02/07/2020 às 13h40min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada; não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1000756-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000756-68.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição 

de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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: 1004393-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONINE LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004393-61.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JONINE LUIZ Vistos. Analisando os autos, verifico que este feito já se 

encontra sentenciado (ID 10827556), de modo que não falar em conexão 

com o processo de n. 1005891-95.2017.8.11.0037, pois ausentes os 

requisitos do artigo 55 do Código de Processo Civil. Assim, proceda-se a 

desassociação deste feito com o de Código 1005891-95.2017.8.11.0037. 

Sem prejuízo, proceda-se a liberação dos valores constantes dos autos 

em favor da parte requerente, conforme pugnado nos ID’s 12928694 e 

18208321 . Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do 
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artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005814-52.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MATHEUS SILVA SOUZA DOS 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de 

mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do 

Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Sem prejuízo, proceda-se a liberação do valor 

incontroverso depositado nos autos em favor do exequente, conforme 

requerido no ID 30045169. 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005051-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MACHADO TERRA OAB - RJ80468 (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 : 

1005051-85.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID nº 26876613. Após, 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000318-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROESLER BARUFALDI OAB - RS55179 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000318-13.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. EXECUTADO: FRANCISCO SALLES DALCIN Vistos. Defiro o 

pedido de ID nº 29892282. Remetam-se os autos ao Ministério Público para 

eventual apuração de crime previsto no artigo 171, I e II, do Código Penal. 

Ademais, os resultados da busca no Sistema INFOJUD encontram-se no ID 

nº 29190735, 29190736 e 29190737. Sem prejuízo, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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: 1001377-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/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 : 

1001377-02.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA 

GNOATTO VIANA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 29222851 e determino a 

suspensão destes autos, uma vez que foi proferida decisão na Ação de 

Recuperação Judicial no processo nº 1000460-12.2019.8.11.003, em 

tramite na 2ª Vara Cível desta comarca, suspendendo todas as ações e 

execuções, durante o período de blindagem de 180 (sendo e oitenta) dias. 

Decorrido o período de blindagem, intimem-se o exequente 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003979-63.2017.8.11.0037

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:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003979-63.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS 

Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Intime-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: 1000961-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE SOUZA PORTELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000961-34.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: J A S TRANSPORTES 
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LTDA - ME, JOSIMAR ALVES DE SOUSA, JOSE ROBERTO DE SOUZA 

PORTELLA Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intime-se. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004722-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004722-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO EDSON GUILHERME 

ZEFERINO REQUERIDO: R. D. TORNEARIA LTDA - ME Vistos. Sobre a 

petição retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO CESAR DA SILVA (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 : 

1000607-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA 

- ME, PAULO CESAR DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 29667052. 

Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, e, não havendo 

patrono constituído, intimem-os pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, livres e desembaraçados de 

ônus, sob as penas do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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: 1000345-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000345-93.2016.8.11.0037 

AUTOR(A): IVO BRUNETTA REU: ANESIO RIETH 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005778-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUDE PATRICIO (EXECUTADO)

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-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 : 

1005778-10.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BRQUALY ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA EXECUTADO: PATRICIO TRANSPORTES LTDA - 

EPP, RICARDO RUDE PATRICIO Vistos. Intime-se a parte exequente para, 

em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão atualizada da matrícula do 

imóvel indicado, quando, então, serão analisados os pedidos de ID nº 

30439545. 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: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005668-11.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANDERSON MARQUES 

SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que não foi possível realizar a intimação 

da parte autora e, em decorrência disso, não compareceu na perícia 

designada por este juízo. Consigno que a preclusão ocorrerá quando a 

parte, devidamente intimada pessoalmente para a perícia médica, não 

justificar a sua ausência. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL REALIZADA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. A parte interessada deverá ser intimada 

pessoalmente para comparecer ao local e data designada para exame 

pericial. Após devidamente intimado, se o autor não compareceu na data, 

hora e local determinados para a realização da perícia, sem que houvesse 

justificativa plausível para a sua ausência, ocorre a preclusão da prova 

pericial - O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de 

Processo Civil. Logo, não havendo nos autos elementos comprobatórios 

que as lesões decorreram de acidente de trânsito envolvendo veículo 

automotor, não há que se falar no dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 

10702150585926001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

19/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019) Ademais, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço, nos termos do artigo 274, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique a ausência 

na perícia médica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (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 : 

1000520-19.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CRISTINA IOLANDA ANDRADE Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o AR de ID nº 28487284 foi assinado por terceira 

pessoa, motivo pelo qual determino a citação pessoal da executada. Após, 

remetam os autos conclusos. 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: 1000149-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000149-89.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO SAFRA S/A EXECUTADO: CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, ALTAIR PIOVEZAN Vistos. Defiro o 

requerimento de ID nº 20724418 e, em consequência, a penhora e 

avaliação dos imóveis registrado no CRI desta Comarca, sob as matrículas 

nº 1.590, 1.592 e 1.409, bem como a intimação dos credores 

preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003104-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003104-93.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO XECUTADO: MONTOURO & CIA LTDA - 

ME, RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de MONTOURO & CIA LTDA - ME 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. 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. Ante o exposto, declaro suspensa a 

execução SOMENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA 

MONTOURO & CIA LTDA - ME, devendo a ação prosseguir com relação ao 

avalista RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO. 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: 1001083-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LOPES DIOGENES (EXECUTADO)

EDSON LOPES DIOGENES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001083-47.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: EDSON LOPES DIOGENES 

- ME, EDSON LOPES DIOGENES Vistos. Defiro o pedido de inclusão de 

restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Ainda, defiro o pedido de busca de 

bens através do sistema INFOJUD. Procedam-se às diligências a fim de se 
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buscar eventuais bens em nome das partes executadas, utilizando-se o 

Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda das partes executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. 

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

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: 1001249-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001249-79.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: KIRST & KIRST LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO S.A em face de KIRST & KIRST LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Decreto-Lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: veículo Fiat Strada, 

cabine dupla, cor branca, ano de fabricação 2012, modelo 2013, chassi 

98bd27805md7624715, placa OBJ 7501, RENAVAM 507146212. No ID nº 

6143060, a parte requerida se manifestou, requerendo a suspensão do 

feito em razão do deferimento do processamento de sua recuperação 

judicial. Nos IDs nº 7248601/10510353, decisões determinando a 

suspensão do feito. No ID nº 11927620, a parte requerente pugnou pelo 

prosseguimento do feito, com a apreensão do bem. No ID nº 12891437, a 

parte requerente apresentou emenda a inicial, corrigindo o valor da causa. 

No ID nº 15991915, decisão postergando a análise do pedido e 

determinando a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, para 

informar se a empresa recuperanda ainda se encontra no período de 

blindagem e se o bem objeto de busca e apreensão nestes autos é 

essencial às atividades da empresa. Nos IDs nº 16587944, 19726097, 

21567909, 26066376, 28000197 e 28005690 envio e reiteração do ofício, 

do qual não houve resposta, conforme certidão (ID nº 30586351). Decido. 

Acolho a emenda de ID nº 12891437 e recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Considerando o 

comparecimento espontâneo da parte requerente no ID nº 6143060, dou 

por suprida a citação, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a habilitação do procurador constituído no ID nº 

6143060. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso 

de recebimento (ID nº 6046777). Verifico que, em que pese os esforços 

empenhados, até o presente momento não se tem notícia acerca da 

essencialidade do bem objeto da lide. Assim, considerando que o crédito 

fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos 

do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/05, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os 

benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, bem como, 

autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde 

estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro 

ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar 

em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente 

valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. 

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. 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 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. 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: 1006078-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. B. V. (EXECUTADO)

H. H. L. -. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006078-69.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: HBB HOTEL LTDA - ME, 

LENIR DE FATIMA BIALVO VUICIK Vistos. Proceda-se a busca do 

endereço da parte executada, através dos convênios do TJMT. Inclua-se 

a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (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:

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001045-98.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA REQUERIDO: 

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora pleiteia pela citação do requerido via Whatsapp, 

uma vez que o inquilino tomou rumo desconhecido. Contudo, tal pedido não 

merece acolhimento, uma vez a citação reveste-se de certa formalidade, 

de modo que se mostra inviável a realização por aplicativo. Nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXAURIMENTO DOS 

ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO. CITAÇÃO POR 

APLICATIVO PARA APARELHO CELULAR - IMPOSSIBILDIADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É ônus do credor a indicação da localização 

do devedor e/ou de bens passíveis de penhora para a satisfação do 

crédito exequendo, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95). 2. No caso em exame, foram realizadas tentativas de citação do 

devedor nos endereços indicados pela credora, e naqueles resultantes de 

consulta ao Sistema BacenJud, todas sem êxito. Formulado pedido de 

citação por aplicativo para aparelho de celular, foi este indeferido e o 

processo extinto, com fundamento no art. 43, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 3. 

Como bem fundamentou Sua Excelência na origem, a citação do 

executado reveste-se de certa formalidade, pois exige-se sua presença 

no ato. E, portanto, se mostra inviável sua realização por aplicativo para 

aparelho celular, a exemplo do WhatsApp, em razão da pouca 

confiabilidade, de se tratar de procedimento excessivamente informal e 

porque não há, para tal, autorização do destinatário do ato ou da lei. 

Situação distinta ocorre com a intimação, onde o usuário autoriza e indica 
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o número onde poderá receber as comunicações oficiais, observada a 

regulamentação própria (Portaria Conjunta nº 67, de 08/08/2016). 4. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do 

art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Custas 

pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 1 1 0 1 0 7 5 2 0 1 7 8 0 7 0 0 2 0  D F 

0711010-75.2017.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2018 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO o pedido de ID nº 27644581. 

Sem prejuízo, 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 dos artigos 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, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002179-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002179-97.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: RONIA BORGES DA 

SILVA Vistos. Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no 

artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição. Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde 

já o arquivamento dos autos, independente de nova intimação, 

oportunidade em que começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Consigno que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis. Observadas às formalidades legais proceda-se com as 

baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito 

ao arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001747-44.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: MAURO EIITI 

MUROFUSE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos 

por MAURO EITTI MUROFUSE, alegando, em síntese, omissão na decisão 

de ID 28301982, vez não teria fixado os pontos controvertidos, bem como 

analisado o pedido de ID 17986937. 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. 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão de ID 28301982 ante a ausência da 

análise do requerimento de ID 17986937 e da fixação de pontos 

controvertidos no despacho saneador. Ante o exposto, presentes os 

requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para 

sanar a omissão da decisão de ID 28301982, fazendo constar: “Defiro o 

requerimento de ID 17986937. Intime-se a parte requerente para que junte 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a relação de todos os cooperados e 

os valores exigidos de cada um deles, bem como apresente a declaração 

do patrimônio ativo existente em nome da Cooperativa. Fixo como pontos 

controvertidos: os valores devidos pelo requerido, a individualização dos 

prejuízos por filial, a responsabilidade de cada cooperado pelo pagamento 

até o final da cota integralidade e, por fim, os prejuízos suportados pela 

parte requerente”. No mais, mantenho inalterados os demais termos da 

decisão de ID 28301982. Em que pese a manifestação da parte requerida 

ser contrária ao deferimento da prova emprestada, entendo pela 

necessidade de seu acolhimento em observância aos princípios do 

contraditório, da celeridade e da economia processual. Não obstante, o 

artigo 372 do Código de Processo Civil dispõe que "o juiz poderá admitir a 

utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor 

que considerar adequado, observado o contraditório". Outrossim, 

prudente a intervenção ao feito da OCB/MT (Organização das 

Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso) como Amicus Curiae, 

por ser detentora de conhecimentos técnicos e especializados na matéria 

cooperativista, o que trará mais elementos para contribuir na convicção 

deste Juízo. Registre-se que o Amicus Curiae é um terceiro admitido no 

processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à 

solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, 

no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes; 

auxilia o órgão jurisdicional no sentido de que lhe traz mais elementos para 

decidi[1] Intime-se a OCB/MT sobre o teor desta decisão. 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 [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado 

de Processo Civil. p. 379.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006096-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (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 : 

1006096-56.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PAULO CESAR MIEZERSKI Vistos. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta 247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 02/07/2020, às 13h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum. Intimem-se, com 

urgência. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005838-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATTI DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 
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LIMITADA (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 : 

1005838-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RIGATTI DIESEL LTDA - ME 

REQUERIDO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA Vistos. Considerando o teor da Portaria-Conjunta 

247, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contagio do COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

02/07/2020, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Intimem-se, com urgência. 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: 1001249-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

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. Bem como informe o endereço para expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008390-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FRANCISCONI TOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DONIZETE DE OLIVEIRA OAB - 697.029.691-15 

(REPRESENTANTE)

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS OAB - MT0012145A (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 : 

1008390-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VANDERLEI FRANCISCONI 

TOLFO REU: ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR REPRESENTANTE: 

ELIZANGELA DONIZETE DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de Id nº 

25089053. Designo audiência de conciliação para o dia 02/07/2020 às 

14h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada; não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo acordo, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002952-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA (REU)

JORGE ANTONIO BARBOSA (REU)

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA (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 : 

1002952-74.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA, JORGE ANTONIO BARBOSA, FABIANI 

MARIA DALLA ROSA BARBOSA Vistos. Considerando que na data da 

audiência anteriormente designada os requeridos ainda não haviam sido 

citados, e ante o ofício do juiz deprecado (Id nº 30396811), designo nova 

audiência de conciliação para o dia 05/09/2020, às 13h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum. 

Comunique-se o juízo deprecado acerca da presente decisão. Intime-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: 1005002-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005002-73.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: DU PONT DO BRASIL S A EXECUTADO: PAULO ROGÉRIO 

GOMES Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros 

da parte executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$ 222.798,38 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e oito 

reais e trinta e oito centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para 

realização da penhora. Inclua-se minuta de bloqueio. A indisponibilidade 

dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. 

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio 

de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora 

de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado e, não havendo patrono 

constituído, intime-o pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, livres e desembaraçados de ônus, sob 

as penas do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)
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E S LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

NUTRI LARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (EXECUTADO)

JEAN CARLOS LARA (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 : 

1001085-12.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: JEAN CARLOS LARA, LARA TRANSPORTES 

LTDA - EPP, E S LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, NUTRI LARA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de JEAN CARLOS LARA, LARA TRANSPORTES LTDA 

– EPP, NUTRI LARA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI e ECF 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, todos qualificados nos autos, visando 

o cumprimento de acordo realizado no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, devidamente homologado (ID nº 29702969). 

Intimem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuem o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em 

caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos 

termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a 

parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 

e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. 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: 1006818-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSA CARNEIRO (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 : 

1006818-90.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ADENILSA CARNEIRO 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007607-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS 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 : 

1007607-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos. Considerando que já houve o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do veículo e citação, arquive-se o feito com as baixas 

necessárias. 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: 1007482-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GUNSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (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 : 

1007482-24.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ARNO GUNSCH EXECUTADO: 

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por ARNO GUNSCH em 

face de VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA e OBJETIVA 

AGRICOLA LTDA., todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as 

partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 327.929,88 

(trezentos e vinte e sete mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e 

oito centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Expeça-se carta precatória para o cumprimento da presente 

decisão, consignando que a distribuição desta fica a cargo da parte 

exequente, nos termos do artigo 1.210 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei. 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: 1001388-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (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 : 

1001388-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de PIZZARIA LA 

BELLA LTDA, ambos 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 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. Ressalte-se que, de acordo 

com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

02 de julho de 2.020, às 14h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu 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). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. 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: 1005110-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

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:

JOSE LUIZ DA SILVA NETO (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 : 

1005110-05.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SANTA TEREZINHA 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: JOSE LUIZ DA SILVA NETO 

Vistos. Designo nova audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 

2020, às 15h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, 

na sede do fórum. Proceda-se nova tentativa de citação do requerido, no 

endereço indicado nos autos, conforme requerido (ID nº 29629218). 

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: 1000673-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR WIECHOREK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000673-18.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): JANDIR WIECHOREK REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Com 

relação ao pedido de reconsideração formulado pela parte requerente no 

ID nº 29534910, este não merece acolhimento por não encontrar respaldo 

no ordenamento jurídico. Certifique quanto ao decurso de prazo para 

recolhimento das custas. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005478-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLERISTON PIZZOLATTO (EXECUTADO)

CLAUDINEI FALK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005478-14.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

CLERISTON PIZZOLATTO, CLAUDINEI FALK 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, 26 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BRAVIN (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 : 

1000796-79.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JAIR BRAVIN REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita do requerente, e considerando que a 

carteira de trabalho apresentada encontra-se desatualizada, com a última 

assinatura data de 1988, intime-se a parte requerente por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

imposto de renda para comprovação da hipossuficiência financeira 

alegada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 

99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso 

para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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: 1000066-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA TAIS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/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 : 

1 0 0 0 0 6 6 - 0 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JESSICA TAIS 

ALVES DA SILVA Vistos. Inicialmente, verifico que, em sede de 

contestação, a parte requerida pugna pelo deferimento da justiça gratuita, 

porém, não coleciona aos autos a declaração de hipossuficiência 

assinada pela parte, bem como não comprova a alegada situação de 

pobreza. Assim, para melhor análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à parte requerida, intime-a por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 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: 1007321-14.2019.8.11.0037

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 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 : 

1007321-14.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por RAIMUNDA DE 

JESUS PINHEIRO em face de BANCO CETELEM S/A, ambos qualificados 

nos autos. Ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor 

da parte autora em sede de agravo de instrumento (ID nº 30210501) e 

considerando que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, 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. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

02 de julho de 2.020, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que a parte requerida 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado da autora ou do réu 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 (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005622-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005622-85.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VILSON MIEZERSKI 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, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001467-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (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 : 

1001467-05.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDO 

BARISON Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM 

PEDIDO DE NATUREZA CAUTELATÓRIA DE ARRESTO ON LINE proposta 

por COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

“PRIMACREDI” em face de ANTONIO FERNANDO BARISON, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Da análise dos autos, verifico que, 

em que pese o nome dado a ação, não há qualquer pedido de arresto 

formulado na exordial. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar, procedendo os esclarecimentos 

necessários. Decorrido o prazo, concluso para análise. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a cautela 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: 1001635-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE CASSIA PEDRAO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 : 

1001635-41.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANGELICA DE CASSIA PEDRÃO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

não foi possível realizar a intimação da parte autora e, em decorrência 

disso, não compareceu na perícia designada por este juízo. Consigno que 

a preclusão ocorrerá quando a parte, devidamente intimada pessoalmente 

para a perícia médica, não justificar a sua ausência. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. A 

parte interessada deverá ser intimada pessoalmente para comparecer ao 

local e data designada para exame pericial. Após devidamente intimado, se 

o autor não compareceu na data, hora e local determinados para a 

realização da perícia, sem que houvesse justificativa plausível para a sua 

ausência, ocorre a preclusão da prova pericial - O ônus da prova incumbe 

à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o 
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disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Logo, não havendo 

nos autos elementos comprobatórios que as lesões decorreram de 

acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, não há que se falar no 

dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10702150585926001 MG, Relator: Luiz 

Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 

28/11/2019) Ademais, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, justifique a ausência na perícia médica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIR DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO WIEBELLING OAB - PR24151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001127-95.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): NEIDIR DE SOUZA VIEIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Sobre a certidão retro, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007352-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007352-34.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

AGUINALDO GOMES PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de AGUINALDO GOMES PEREIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do bem modelo: Fiesta, marca: Ford, chassi: 

9BFZF55A2E8098063, ano fabricação: 2014, ano modelo: 2014, cor: 

branca, placa: OBH4284, RENAVAN: 01006111449. Junta documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de 

Recebimento (ID nº 27380367). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. 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 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

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: 1007565-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO NISER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007565-40.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PAULO EMILIO NISER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de PAULO EMILIO NISER, ambos devidamente qualificados nos 

autos, formulado com base no Decreto-Lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do bem modelo: Celta Life N. Geração 1.0 VHC-E 8V 

FLEXPOWER 4P ETA/GAS, marca: Chevrolet,  Chassi: 

9BGRZ4810AG208423, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor: 

prata, placa: EIG6415, RENAVAN: 174581254. Junta documentos. Decido. 

A mora está comprovada pelo Instrumento de Protesto (ID nº 27735035). 

Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado 

do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, 

devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 

1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do 

Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do 

Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. 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 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

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: 1007565-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO EMILIO NISER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007565-40.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PAULO EMILIO NISER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

em face de PAULO EMILIO NISER, ambos devidamente qualificados nos 

autos, formulado com base no Decreto-Lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do bem modelo: Celta Life N. Geração 1.0 VHC-E 8V 

FLEXPOWER 4P ETA/GAS, marca: Chevrolet,  Chassi: 

9BGRZ4810AG208423, ano fabricação: 2010, ano modelo: 2010, cor: 

prata, placa: EIG6415, RENAVAN: 174581254. Junta documentos. Decido. 

A mora está comprovada pelo Instrumento de Protesto (ID nº 27735035). 

Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado 

do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, 

devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de 

pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 

1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do 

Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do 

Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. 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 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

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: 1007565-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO NISER (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006303-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006303-89.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

REQUERIDO: JAIRO MARODIM Vistos. Considerando que não foi possível 

citar a parte requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006303-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006303-89.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

REQUERIDO: JAIRO MARODIM Vistos. Considerando que não foi possível 

citar a parte requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006303-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000950-05.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: MAZZO & OLIVEIRA 

LTDA - ME, FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO, GELSON LUIZ 

MAZZO, JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA, EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que, no ID nº 26796936, foi 

determinada a citação por hora certa das partes executadas, tendo o 

curador especial apresentado defesa por negativa geral, conforme ID nº 

28709781. No entanto, os embargos à execução não se confundem com a 

contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, 

incidental ao processo de execução. Deste modo, diante da sua natureza 

jurídica, não se admitepropositura por "negativa geral", de modo que 

deverá conter alguma das alegações elencadas no artigo 917 do Código 

de Processo Civil, pois o oferecimento de defesa genérica que não traz 

qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que 

fundamentou a execução. Assim, REJEITO a impugnação por negativa 

geral de ID nº 28709781. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1001211-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO BRUNETTA (EXECUTADO)

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO BRUNETTA (EXECUTADO)

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001211-62.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EURICO BRUNETTA, 

ELOI BRUNETTA, VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA Vistos. Trata-se 

de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de EURICO 

BRUNETTA, ELOI BRUNETTA e VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA, 

qualificados nos autos. Assevera que é credor do montante de R$ 

342.080,17 (trezentos e quarenta e dois mil, oitenta reais e dezessete 

centavos), representado por cédula rural pignoratícia e hipotecária, a qual 

teve seu vencimento extraordinário em razão da inadimplência dos 

executados com as parcelas assumidas. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência consistente no arresto de valores nas contas dos 

executados até o limite da execução, por meio do sistema BACENJUD. É o 

relatório. Decido. De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Em que pesem as alegações da parte 

exequente, entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque, para 

a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o 

preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Infere-se ainda do artigo 301 

do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas 

cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. 

No caso, extrai-se que a probabilidade do direito está devidamente 

comprovada pela juntada de título executivo extrajudicial, entretanto, o 

perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo não restou 

claramente configurado nesta fase processual. Insta consignar que a 

parte exequente não trouxe comprovação nos autos de que a parte 

contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar ao 

pagamento da dívida, tampouco ocultação e dilapidação do patrimônio. 

Neste sentido: “TUTELA DE URGENCIA. Execução por título extrajudicial. 

Admissibilidade da postulação de medidas urgentes nos autos do 

processo executivo (CPC, 799, VIII). Arresto. Hipótese, no entanto, de falta 

dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, 

na forma pretendida. Pedido indeferido em primeiro grau. Decisão mantida. 

Recurso improvido. Dispositivo: Negaram provimento ao recurso. (TJSP; AI 

2083012-82.2017.8.26.0000; Ac. 10785778; São Paulo; Décima Nona 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; 

Julg. 04/09/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2788)”. (g.n) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA 

–TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR EM CONTA BANCÁRIA - 

PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se 

não há nos autos elementos capazes de demonstrar o risco de 

dilapidação ou ocultação de patrimônio. (TJ-MT; GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017”. (g.n) “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA 

DE URGÊNCIA CAUTELAR – PENHORAS DE BENS DOS HERDEIROS DO 

EXECUTADO FALECIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 301 do Código de 

Processo Civil, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que 

busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação 

fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a 

concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento 

dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade 

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

processo. III - Em que pese à urgência alegada pela parte agravante, não 

se verifica, ao menos no atual estágio da lide, qualquer indício de 

esvaziamento ou dilapidação de bens que permita o avanço da medida 

assecuratória pretendida, ainda mais diante da inexistência de 

informações claras sobre quais bens foram por eles herdados do 

executado originário. (TJ-MT; SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 

30/06/2017). (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DA PARTE DEVEDORA 

– ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BOATOS DE QUE A PARTE 

EXECUTADAS PRETENDE FURTAR-SE DO DOMICÍLIO E EXISTÊNCIA DE 

PROTESTOS EM SEU NOME – MEDIDA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO 

EFETIVA DE QUE A PARTE DEVEDORA NÃO TENHA CONDIÇÕES DE 

HONRAR A OBRIGAÇÃO OU QUE ESTEJA SE DESFAZENDO DE BENS EM 

PREJUÍZO DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A 

INSOLVÊNCIA A JUSTIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO 

ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO. A medida de arresto demanda a 

necessária comprovação de que a devedora não possa honrar o 

pagamento da dívida não podendo presumir-se a insolvência ou acolher a 

medida apenas com embasamento em boatos neste sentido. O fato de 

existir débitos em nome da devedora não implica de per si reconhecer a 
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sua impossibilidade de honrar sua obrigação. (TJ-MT; MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)”. (g.n) Pelos 

motivos acima expostos, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência 

pleiteada nos autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida 

no valor de R$ 342.080,17 (trezentos e quarenta e dois mil e oitenta reais 

e dezessete centavos), acrescida das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos executados. A 

penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os 

executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá 

proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os executados 

serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se 

que os executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade 

de fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Defiro o pedido de item “5”. 

Proceda-se a intimação dos intervenientes garantes para que tomem 

ciência da presente ação. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

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: 1005026-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BISNETTO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005026-04.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ANGELO BISNETTO 

BRUNETTA Vistos. Considerando que não foi possível citar a parte 

requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o pedido de 

conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005026-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BISNETTO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002792-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI DE ANDRADE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002792-49.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: EDNEI DE ANDRADE 

ALMEIDA Vistos. Inicialmente, após a informação de descumprimento do 

acordo devidamente homologado em Juízo, determino que a Sra. Gestora 

Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de Sentença. 

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não 

pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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: 1001174-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SANTANA CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001174-35.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DIEGO 

SANTANA CARDOSO Vistos. Considerando que não foi possível citar a 

parte requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o pedido 

de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SANTANA CARDOSO (EXECUTADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005478-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLERISTON PIZZOLATTO (EXECUTADO)

CLAUDINEI FALK (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para informar o endereço dos executados no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007492-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE BRUNO AGUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007492-05.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DURCILENE BRUNO AGUARIO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 

do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006327-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL FERREIRA OAB - GO36189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006327-83.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA REU: OLINDA 

CAETANO DE AGUIAR Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

requerida, através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido 

de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000466-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANCENIO VALENTIM ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICIANE STACHELSKI SAUGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000466-19.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ANCENIO VALENTIM ZILIO EXECUTADO: LICIANE 

STACHELSKI SAUGO Vistos. Defiro o pedido de inclusão de restrição ao 

veículo indicado no Id nº 24556742, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo marca 

VW Gol, cor prata, PLACA QBR4513, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação dos automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 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: 1000466-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANCENIO VALENTIM ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICIANE STACHELSKI SAUGO (EXECUTADO)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006400-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006400-55.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ANESIO RIETH 

Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Ainda, 

conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se 

cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de 

busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da decisão 

liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo 

elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO 

VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de 

restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela 

pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial 

conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; 

MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 

4234) Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do veículo objeto da 

ação via sistema RENAJUD. Realizadas as diligências, intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004941-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO JOSE LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-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 : 

1004941-18.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: AGUINALDO JOSE LOPES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO DAYCOVAL S/A contra 

AGUINALDO JOSE LOPES, ambos qualificados. Recebida a inicial, foi 

deferido o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do bem (Id nº 

24434074). O veículo foi apreendido, conforme documentos de Id nº 

24305205. No Id nº 24431471, a parte requerida junta aos autos 

comprovantes de pagamento do débito e requer a restituição do veículo, 

reconhecendo, assim, o pedido inicial. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, constata-se que, conforme a guia de 

depósito judicial apresentada (Id nº 24431471), a parte requerida efetuou 

o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos 

contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo que se 

cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme redação atribuída 

pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o 

devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da dívida 

pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que, no Id nº 24593956, foi juntada a certidão positiva de 

restituição do veículo apreendido. 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, III, a, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e 

honorários pagos pela parte requerida. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do alvará. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o alvará judicial eletrônico dos valores depositados no Id nº 

24431471, conforme os dados bancários indicados pelo autor, nos termos 

do artigo 450 da CNGC Judicial. Após, nada mais sendo requerido pelas 

partes, procedam-se aos atos necessários para arquivamento dos autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1008410-09.2018.8.11.0037

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:

LUCIMARA KLEIN (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 : 

1008410-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LUCIMARA KLEIN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO HONDA S/A em face de LUCIMARA 

KLEIN, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou 

Contrato de Financiamento com a requerida, formulado com base no Dec. 

lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo HONDA 

CG 160 START, chassi nº 9C2KC2500HR065337, ano/modelo 2017/2017, 

cor PRETA, placa QCO3376 e RENAVAM 1139817997. Aduz que a 

requerida deixou de adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca 

e apreensão do veículo alienado. No Id nº 17530674, liminar de busca e 

apreensão, esta devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no Id nº 26758118. Devidamente citada 

(Id nº 26756915), a parte requerida não apresentou contestação, 

conforme certidão juntada no Id nº 29545887. No Id nº 29929204, 

manifestação da parte autora requerendo julgamento antecipado da lide. 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 

26756915), 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 
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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 as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1004159-11.2019.8.11.0037

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:

DILSO DA SILVA (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 : 

1004159-11.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DILSO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de DILSO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega 

que firmou Contrato de Financiamento com o requerido, formulado com 

base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: 

Marca/Modelo HONDA CG 160 TITAN EX 0P (AG) BASICO, chassi nº 

9C2KC2210GR057140, ano/modelo 2016/2016, cor VERMELHA, placa 

QBW1428 e RENAVAM 1104177720. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas, e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 23792497, liminar de busca e apreensão, esta 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 26592628. Devidamente citada (Id nº 26592611), a 

parte requerida não apresentou contestação. No Id nº 29928719, 

manifestação da parte autora requerendo julgamento antecipado da lide. 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 

26592611), 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 as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1000613-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000613-11.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese tenha sido determinado à parte requerente, para 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada. Desta forma, 

à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte requerente, não há como ser deferido o 

requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da parte requerente, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (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 : 

1001631-67.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MARIO DEFENTE NETO Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001632-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS (EMBARGADO)

 

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 : 

1001632-52.2020.8.11.0037. EMBARGANTE: OLINDA CAETANO DE 

AGUIAR EMBARGADO: LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE 

FREITAS Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por 

OLINDA CAETANO DE AGUIAR em face de LUIS GUSTAVO CABRERA 

MACHADO DE FREITAS, ambos qualificados nos autos. Certifique-se a 

Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por 

estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, 

responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REU)

 

Certifico que a parte requerida não contestou a ação, apesar de 

devidamente citada, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006145-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA 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 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006145-34.2018.8.11.0037 GABRIEL 

NETO PEREIRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº30029907, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30728216, 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 nº 30728216). 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, 27 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINEUZA GONCALVES DAMASCENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001196-93.2020.8.11.0037 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MAURINEUZA GONÇALVES DAMASCENO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

MAURINEUZA GONÇALVES DAMASCENO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 30708228, a parte exequente pugnou pela 

desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte requerente. Sem honorários, visto 

que não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 203 de 393



Processo Número: 1001767-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (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:

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: 1001767-98.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por ROBSON OLIVEIRA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. 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, considerando a soma dos pedidos 

constantes na inicial. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005632-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI VALENTIN DE CARVALHO (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: 1005632-32.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): SILVANI VALENTIN DE CARVALHO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por SILVANI VALENTIN DE CARVALHO 

em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. 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, considerando a soma dos pedidos 

constantes na inicial. 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 
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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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO QUEIROZ 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000844-72.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROMILDO QUEIROZ DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por ROMILDO QUEIROZ DA 

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. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000861-11.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RONALDO QUEIROZ DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por RONALDO QUEIROZ DA 

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 
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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. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008354-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008354-73.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO DA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por RAIMUNDO 

NONATO DA CONCEICAO DA 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. 

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. Refutadas as preliminares, 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 
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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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008357-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI (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 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008357-28.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por JOAO OCTAVIO ROSSI 

ORTOLANI 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. 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. Refutadas as preliminares, 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005622-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003387-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERRAZ SALVADOR (REQUERENTE)

NEIDE DOS SANTOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEJNEK SAVARIZ OAB - PR55825 (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE DE PAULA FREITAS OAB - PR66538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SIMAO OAB - PR45591 (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE E SILVA OAB - PR31486 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

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 
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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: 1001640-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO VILELA DA SILVA (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:

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 : 

1001640-63.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DAMIAO VILELA DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Cumpra-se a decisão anterior. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE MOREIRA MOURA 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000490-47.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por MARCIENE 

MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA 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. 

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. No que concerne à preliminar de carência da ação ante a 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação (boletim de 

ocorrência), entendo que os documentos acostados aos autos por si só 

evidenciam a natureza do acidente automobilístico. Senão, vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. - A elaboração de Boletim de Ocorrência em 

data posterior ao acidente não afasta, por si só, o direito de a parte 

receber o seguro, se o sinistro, o dano e o nexo de causalidade puderem 

ser constatados por outros meios de prova - Tendo sido pago 

administrativamente valor a menor da indenização do seguro DPVAT, 

conforme estabelece a legislação aplicável, deve haver a sua 

complementação.(TJ-MG - AC: 10342160072316001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 

06/2/2019 Refutadas as preliminares, 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE LEMES 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000364-94.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEILIANE LEMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por LEILIANE LEMES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 
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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. 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. No que concerne à preliminar de carência da ação ante a 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação (boletim de 

ocorrência), entendo que os documentos acostados aos autos por si só 

evidenciam a natureza do acidente automobilístico. Senão, vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. - A elaboração de Boletim de Ocorrência em 

data posterior ao acidente não afasta, por si só, o direito de a parte 

receber o seguro, se o sinistro, o dano e o nexo de causalidade puderem 

ser constatados por outros meios de prova - Tendo sido pago 

administrativamente valor a menor da indenização do seguro DPVAT, 

conforme estabelece a legislação aplicável, deve haver a sua 

complementação.(TJ-MG - AC: 10342160072316001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 

06/2/2019 Refutadas as preliminares, 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON DA COSTA BATISTA (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:

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: 1000106-84.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDELSON DA COSTA BATISTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por EDELSON DA COSTA 

BATISTA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo 

a analisá-las. 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 
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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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003979-63.2017.8.11.0037

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:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007492-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE BRUNO AGUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

30755106 no prazo 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REU)

 

Certifico que a parte requerida não contestou a ação, apesar de 

devidamente citada, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000714-87.2016.8.11.0037. AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA REU: JUSCILENE ALVES DA SILVA, DIONATAS ADRIANO 

NUNES DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por Buritis Incorporadora 

de imóveis Ltda. em face de JUSCILENE ALVES DA SILVA E DIONATAS 

ADRIANO NUNES DA SILVA, qualificados nos autos. Alega que, na data 

de 29/05/2014, pactuou com os requeridos um Termo de Cessão de 

Direitos Aquisitivos, onde declararam conhecimento e assumiram o 

compromisso de cumprir os termos do Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda, referente ao imóvel: lote 15, quadra 66, 

com 200 m 2, localizado no Loteamento Residencial Buritis Primavera II, 

matricula: 17846 CRI de Primavera do Leste. Sustenta que, após vários 

atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pelos requeridos, em 

10/05/2016, foi pactuado um Aditivo ao Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda, o qual também não foi cumprido. Aduz 

que notificou os requeridos para efetuarem o pagamento, no entanto, 

mantiveram-se inertes e inadimplentes desde 15/05/2016, inclusive, ainda 

estão edificando uma residência no imóvel. Assim, pugnou, em sede de 

tutela de urgência, para que fosse reintegrado na posse do imóvel, objeto 

da matrícula imobiliária n.º 17.846, ou, subsidiariamente, fosse determinada 

a imediata paralisação/suspensão das obras de edificação realizadas 

pelos requeridos. A inicial veio acompanhada de documentos. No 4588215 

, o pedido liminar foi deferido, determinando a suspensão/paralisação das 

obras no objeto acima citado. No ID 6778028 , termo de conciliação em que 

as partes pugnam pela suspensão do feito por 10 dias para tentarem a 

composição de acordo e, após, a apresentação de contestação pelos 

requeridos. No ID 9928863 , pedido de julgamento antecipado pela parte 

requerente. É o relatório. 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. 

Analisando os autos, verifico que as partes requeridas foram devidamente 

citadas, tendo ficado consignado no termo da audiência de conciliação 

que, decorrido o prazo de 10 dias para apresentação de eventual 

proposta de acordo, iniciar-se-ia o prazo de contestação. Contudo, os 

requeridos não apresentaram contestação no prazo legal, tampouco 

constituíram advogado, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Não obstante o 

reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de 

veracidade do direito alegado pelo requerente, no caso vertente, verifico 

que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos conduz à 

procedência do pedido. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente instruiu o feito com o Termo de Cessão de Direitos Aquisitivos 

(4470444) e termo aditivo do contrato (ID 4470457), nas quais os 

requeridos estão inadimplentes desde a parcela vencida em 15/05/2016 e 
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as demais subsequentes, cujo valor atualizado até a data da propositura 

ação perfaz o montante de R$ 51.444,41 (cinquenta e um mil quatrocentos 

e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). O requerente firmou 

com os requeridos Instrumento Particular de Compromisso de Compra e 

Venda, onde ficou estipulado na cláusula 2º o preço e a forma de 

pagamento. Ainda, na cláusula 8ª ficou estipulada que, no caso de 

inadimplência, incidirá taxa de juros de mora de 0,33% ao dia de atraso 

sobre a prestação vencida e não paga, bem como multa de 2% do valor da 

prestação em atraso. Não obstante, na cláusula 9ª, ficou determinado que 

no caso de não pagamento de duas ou mais parcelas, o contrato seria 

reincidido após 30 (trinta) dias da constituição em mora dos requeridos. A 

parte requerente comprovou a inadimplência dos requeridos (ID 4470465), 

assim como a notificação extrajudicial dos requeridos (ID 4470477), sendo 

que esses não fizeram contranotificação. O artigo 475 do Código Civil 

estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Nesse 

diapasão, a requerente tem direito à rescisão do Contrato de Compromisso 

de Compra e Venda, reintegração de posse e a indenização por perdas e 

danos, de modo que o acolhimento da pretensão é medida que se impõe. A 

cláusula 9ª, nos parágrafo quarto e quinto, prevê que, havendo rescisão 

por inadimplemento dos promitentes compradores, as benfeitorias 

necessárias ou úteis serão indenizadas, salvo as realizadas em 

descumprimento com o contrato e a lei, bem como que a indenização será 

referente ao valor residual da alienação de todo o imóvel, abatendo do 

preço da nova venda, o valor atualizado das prestação vencidas e não 

pagas, com acréscimos previstos no contrato, assim como as despesas 

havidas para sua nova alienação com as benfeitorias incorporadas. Com 

efeito, dispõe o Código Civil, no seu artigo 402 que “salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar.” Por sua vez, o artigo 403 estabelece que “ainda que a 

inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 

sem prejuízo do disposto na lei processual”. Evidente que o valor pugnado 

como indenização por perdas e danos tem por finalidade indenizar ao 

autor no que ele razoavelmente deixou de lucrar. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos efetivo prejuízo e lucros cessantes suportados 

pela requerente. Registro que, em relação a devolução pela requerente 

aos requeridos das parcelas efetivamente pagas, deverá incidir o disposto 

no item 2 da cláusula 9º, podendo ser descontado o valor devido à título 

de cláusula penal (R$ 5.144,41), bem como o valor apurado à título de 

indenização por perdas e danos. Ainda, no tocante à indenização pelas 

benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelos requeridos, deverá ser 

avaliada a construção, até o momento da determinação de paralisação da 

obra. Na espécie, não há previsão contratual de que a indenização por 

perdas e danos deva se dar a título de aluguel, ante a ocupação do imóvel 

no período em que não houve pagamento das parcelas vencidas. Registro 

que, em relação a devolução pela requerente aos requeridos das parcelas 

efetivamente pagas, deverá incidir o disposto no parágrafo quinto da 

cláusula 9º, ou seja, “a indenização a ser paga a título de benfeitorias 

será, única e tão somente, o valor residual da alienação de todos o imóvel, 

abatendo do preço da nova venda o valor atualizado as prestação 

vencidas e não pagas com os acréscimos previstos neste instrumento, 

assim como as despesas havidas para a sua alienação com as 

benfeitorias incorporadas”. Outrossim, no que se refere ao pedido de 

pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU) durante todo o 

período de ocupação pelo requeridos, observo que o contrato (cláusula 

4ª), prevê que compete aos promitentes compradores o pagamento dos 

referidos tributos. Todavia, não tendo a parte requerente juntado aos 

autos comprovante de débito de referidos impostos, durante o período de 

ocupação do imóvel, não há como determinar que os requeridos sejam 

condenados a tal pagamento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em 

parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, para: 1. DECLARAR rescindido o instrumento particular de 

promessa de compra e venda firmado em 06/02/2013, bem como o termo 

de cessão firmado entre as partes em 29/05/2014 e, ainda, o aditivo 

firmado entre as partes na data de 10/05/2016; 2. REINTEGRAR a posse 

do referido imóvel a requerente; 3. CONDENAR os requeridos ao 

pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do débito apurado, correspondente à R$ 5.144,41 (cinco mil cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme cláusula 9ª 

do contrato, valor este que poderá ser descontado do montante que a 

requerente deverá devolver aos requeridos das prestações. Confirmo a 

liminar deferida no ID 4588215. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atenta aos 

critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PIOVEZAN (EXECUTADO)

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1000707-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMIGIO LUIS ANDREOLA (REU)

JAYME JOSE LOCATELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (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 : 

1000707-95.2016.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

REMIGIO LUIS ANDREOLA, JAYME JOSE LOCATELLI PJe SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de REMIGIO LUIS ANDREOLA e JAYME JOSE 

LOCATELLI, devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou com os 

requeridos Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n. 96-70106-4, a qual foi 

posteriormente alterada com o Aditivo e Retificação e Ratificação a 

Cédula. Sustenta que os requeridos estão inadimplentes, acarretando o 

vencimento antecipado de toda a obrigação financeira, sendo que, até a 

data de 31/03/2016, a dívida estava em R$ 12.451,02 (dose mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e dois centavos). Com a inicial vieram 

de documentos. No ID 18110586, contestação da parte requerida REMIGIO 

LUIS ANDREOLA, alegando, em síntese, pagamento de mais de 80% da 

dívida e que o valor remanescente teria prescrito (Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70106-4;). Na mesma oportunidade, 

pugnou pela justiça gratuita e apresentou reconvenção, requerendo seja 

extinta e dado baixa da hipoteca gravada sob o número R-36 junto da 

matrícula n. 1.439 do Cartório do Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de 

Poxoréu-MT, com a devida decretação de prescrição de cobrança da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 211 de 393



referida dívida, bem como ante a quitação das hipotecas descritas nos 

itens R-23, R- 27 e R-31 da matrícula objeto desses autos (matrícula n. 

1.439 do Cartório do Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Poxoréu – 

MT), seja determinado ao autor que promova as baixas e cancelamentos 

hipotecários devidos. No ID 18154283, a parte requerida pugna pela 

exclusão do requerido JAYME do polo passivo e a consequente extinção 

do feito em relação a ele. No ID 18595515, impugnação a contestação, 

refutando as teses suscitadas pelo requerido. Nos ID’s 28250603 e 

29045288, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

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. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente instruiu o feito Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (n. 

96-70106-4), onde o requerido REMIGIO LUIS ANDREOLA estaria 

inadimplente após o último aditivo, cujo valor atualizado até a data da 

propositura ação (31/03/2016) perfazia o montante de R$ 12.451,02 (dose 

mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dois centavos). Oportuno 

consignar que, na ação de cobrança, necessita-se apenas que o autor 

demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está 

demonstrada através cédulas juntadas aos autos, as quais encontram-se 

devidamente assinadas pelas partes, de modo que satisfeito está o 

dispositivo legal. Antes de entrar no mérito, defiro o pedido de exclusão do 

polo passivo do requerido JAYME JOSE LOCATELLI, de modo que o feito 

deve ser julgado extinto em relação a ele. Ainda, impende analisar questão 

prejudicial ao mérito suscitada pela parte requerida consistente na 

prescrição do título de crédito. Sustenta a parte requerida que o último 

aditivo da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 96/70106-4 previa o 

pagamento do débito em duas parcelas datadas de 31/10/2004 e 

31/10/2005, as quais encontram-se prescritas, seja pelo prazo de 3 anos 

aplicáveis a cédulas de credito rural (art. 70 do Decreto 57.663/66), seja 

pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil 

Analisando detidamente os prazos de vencimento da Cédula n. 96/70106-4 

após o último aditivo, entendo que incidiu na espécie a prescrição para o 

ajuizamento tanto da ação de cobrança, haja vista que esta foi ajuizada 

em 31/03/2016. Assim, considerando o disposto no artigo 206, §5º, I, do 

Código Civil, teria o credor prazo de 5 anos para cobrar o requerido em 

razão de dívida constante na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n. 

96/70106-4, enquanto documento de confissão de dívida líquida. Logo, 

vencida a cédula de crédito rural em 31/10/2004 e 31/10/2005, teria o 

autor o prazo de até 2007 ou 2010, respectivamente, para o ajuizamento 

da ação de cobrança. Nesse sentido: AGRAVO LEGAL. DECISÃO 

TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DÍVIDA DOCUMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL 

PRESCRITA. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 206, § 5º, I DO 

CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A irresignação da ora Agravante dirige-se 

contra decisão monocrática desta relatoria que negou seguimento a 

recurso de Apelação em face de decisão que declarou a prescrição 

quinquenal da pretensão de cobrar dívida constante de cédula de crédito 

rural vencido desde 15.05.2006, por entender pela aplicabilidade do art. 

206, § 5º, I do Código Civil de 2002 á espécie, em face da regra de 

transição insculpida no art. 2.028 do referido diploma. 2.Os argumentos 

colacionados pela agravante no presente recurso não são, em si, 

capazes de autorizar a reforma da decisão monocrática que negou 

provimento à Apelação. 3.No âmbito da jurisprudência pátria, prevalece o 

entendimento segundo o qual, a ação executiva de cédula de crédito rural 

prescreveria no lapso temporal de 3 (três) anos, ocasião na qual se abriria 

a possibilidade de manejo de ação de cobrança a ser ajuizada no prazo 

prescricional aplicável à espécie, nos termo da norma civil. 4.No caso em 

tela, tem-se que pretensão do agravante nasceu com o vencimento do 

prazo estipulado para o adimplemento da obrigação consubstanciada no 

instrumento de fls. 07/11, em 15.05.2006, de sorte que deve se submeter 

às regras de prescrição do Código Civil vigente. 5.Entende-se aplicável à 

espécie o prazo qüinqüenal de prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, 

inciso I do CC/02, na medida em que o instrumento apresentado se 

enquadra no conceito de dívida líquida constante de instrumento público ou 

particular, não devendo prosperar a alegação do recorrente, de que se 

trataria busca de direito pessoal, sujeita à regra geral do art. 205 do 

CC/02, da prescrição decenal. 6.Precedentes do STJ. 7.Recurso não 

provido. (TJ-PE - AGV: 2618119 PE 0023464-88.2012.8.17.0000, Relator: 

Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 10/01/2013, 3ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 11) Desse modo, cai por terra a tese da parte requerente 

de que a ação anulatória, de Código 22661-86.2011.4.01.3600, em tramite 

na 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT, teria interrompido o prazo prescricional, 

vez que está foi ajuizada somente em 2011 quando já teria ocorrido a 

prescrição da pretensão de cobrança da referida dívida. Reconhecida a 

questão prejudicial ao mérito da ação de cobrança, passo a analisar a 

reconvenção apresentada pelo requerido. Em sede reconvencional, 

alegando a prescrição da cobrança da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia 

n. 96/70106-4, pugna o requerido pelas extinções e baixas devidas. 

Ademais, ressalta-se que a Cédula de número 96/70106-4 veio substituir 

as Cédulas de número 93/00024-3, 93/00026-X, 93/00031-6, 93/00208-4, 

94/00227-4, 94/00373-4, dando plena quitação de tais Cédulas visto que 

aquela cédula substituiu todas as cédulas anteriores. Desse modo, ante o 

reconhecimento da prescrição na cobrança da Cédula n. 96/70106-4, 

aliado ao fato de que esta Cédula substituiu as demais, acima citadas, 

dando-se plena quitação a elas, entendo que deve ser dado baixa nos 

gravames hipotecários oferecidos em garantia na referida transação. 

Considerando a ausência de legitimidade passiva do requerido JAYME 

JOSE LOCATELLI, DETERMINO sua exclusão do polo passivo e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, em relação a ele, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Anote-se 

a exclusão. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Por sua vez, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

RECONVENÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR ao autor/reconvindo: a) Que 

promova a extinção e baixa da hipoteca gravada sob o número R-36 junto 

da matrícula n. 1.439 do Cartório do Registro de Imóveis do Primeiro Ofício 

de Poxoréu-MT; b) Que proceda a quitação das hipotecas descritas nos 

itens R-23, R-27 e R-31 da matrícula objeto desses autos, qual seja 

matrícula n. 1.439 do Cartório do Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de 

Poxoréu – MT, promovendo as devidas baixas e cancelamentos 

hipotecários devidos. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Indefiro o pedido de justiça gratuita pugnado pelo 

requerido/reconvinte, ante a ausência de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira deste. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007482-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO GUNSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))
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JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008365-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA LEITAO (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:

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: 1008365-05.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEANDRO ALMEIDA LEITAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por LEANDRO ALMEIDA 

LEITAO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo 

a analisá-la. 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 preliminare, 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO RESPLANDE DE SOUSA (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:

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: 1002262-45.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): WALDOMIRO RESPLANDE DE SOUSA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por WALDOMIRO RESPLANDE DE 

SOUSA em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que 

passo a analisá-las. 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 
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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, considerando a soma dos pedidos constantes na inicial. 

Refutadas as preliminares, 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SOARES FERREIRA (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 

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 : 

1005633-17.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ANTONIO SOARES 

FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cumpra-se a decisão 

anterior. PRIMAVERA DO LESTE, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA ROSA 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)

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: 1000487-92.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DANIEL DA ROSA LEMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por DANIEL DA ROSA LEMOS em face 

de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos 

autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. 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 referida 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 
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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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002261-60.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADELCIO SANTANA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) ajuizada por ADELCIO SANTANA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

Ausentes questões as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. 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 informar se há 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003847-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BRUTTI (REQUERIDO)

DOUGLAS BRUTTI (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 : 

1003847-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: DOUGLAS BRUTTI, DOUGLAS BRUTTI 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de DOUGLAS 

BRUTTI ME e DOUGLAS BRUTTI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega que firmou Contrato de Financiamento com o requerido, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 
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fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca/Modelo MITSUBISHI LANCER, chassi nº 

JMYSTCY4ACU005385, ano/modelo 2012/2012, cor PRETA, placa 

OBM-8310 e RENAVAM 00500177600. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas, e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 22521864, liminar de busca e apreensão, esta 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante nos Ids nº 26408283/26630921/26630922. Devidamente citada 

(Id nº 28784721/28786429), a parte requerida não apresentou 

contestação, conforme certidão juntada no Id nº 29804505. No Id nº 

29875676, manifestação da parte autora requerendo julgamento 

antecipado da lide. 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 28784721/28786429), 

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 as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005511-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP (REU)

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005511-04.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP, 

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA – EPP e VANESSA 

MARTINY DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. Alega 

a parte requerente, em síntese, é credora dos requeridos na importância 

de R$8.411,19 (oito mil quatrocentos e onze reais e dezenove centavos), 

conforme documentos em anexo. Relata que restou infrutífera a tentativa 

de receber o crédito amigavelmente. No Id nº 25374287/25375833, as 

partes requeridas foram devidamente citadas, contudo, deixaram 

transcorrer in albis o prazo concedido para resposta, conforme certidão 

no Id nº 30533507. É o breve relatório. 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. 

Analisando os autos, verifico que as partes requeridas foram devidamente 

citadas. Contudo, não apresentaram contestação no prazo legal, conforme 

certificado nos autos, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 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 do pedido, vez que consta nos autos, 

nos Ids nº 24110824 e 24110827, cártula de cheque e borderô de 

desconto, devidamente assinados pelos requeridos, os quais não foram 

contestados. Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de 

Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código de Processo 

Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao 

autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso em 

análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez 

que, em sede de ação monitória, se desincumbiu de seu ônus probatório 

mediante a apresentação de “início de prova de escrita”. De outro lado, 

conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte 

requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, 

desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor, o 

que não restou demonstrado no vertente caso. Neste sentido já se 

pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Ação Monitória. Cheque 

prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da 

inexistência do débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, 

é o bastante para a comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, 

cabendo ao lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário (REsp. nº 

285.223-MG, Min. Rel. : Aldir Passarinho Jr., DJU 5.11.01). Assim, 

considerando as lições colimadas, o pedido do requerente merece 

acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de 

força executiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

monitória formulada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA – EPP e 

VANESSA MARTINY DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em 

mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, 

Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, acrescido de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da emissão da nota, e juros legais à taxa de 
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1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da 

citação. CONDENO, ainda, as partes requeridas ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do 

débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ BATISTA (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 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 : 

1005687-51.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JEFERSON BRAZ BATISTA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

JEFERSON BRAZ BATISTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 17/08/2017, foi vítima 

de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente em membro superior 

esquerdo, 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. 10900841). No Id. 11016214, 

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, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

11726097). No Id. 11881054, apresentação de impugnação a contestação 

pela parte autora. No Id. 26618389, aportou laudo realizado por perito 

judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 27234539 e 30136424. 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. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisa-las. 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. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). A requerida 

arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte autora não esgotou a 

via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no entanto, que a 

requerente juntou aos autos (Id. n° 10900892) cópia do requerimento 

administrativo. Quanto à validade do referido documento para constituir 

comprovante da realização de pedido administrativo anterior, torna-se 

desnecessária a comprovação, uma vez que, a contestação de mérito 

configura a resistência da requerida em conceder o seguro, Senão 

vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 

e 824.704, entendeu que nas ações de cobrança do seguro DPVAT, para 

que exista pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional 

é imprescindível o prévio requerimento administrativo, todavia, é 

dispensável o esgotamento das vias administrativas. Todavia, se a ré 

oferece contestação de mérito e não efetua o pagamento, resta 

configurada, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, 

surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de 

consequência, o interesse de agir. O boletim de ocorrência não é 

documento indispensável para o ajuizamento da ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a necessária comprovação do 

acidente pode ser feita através de qualquer outro meio de prova em direito 
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admitido. A correção monetária da indenização sobre a invalidez 

permanente deve incidir a partir da data do pagamento parcial.(TJ-MG - 

AC: 10000181015371001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de 

Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018). Afastadas as 

preliminares suscitadas, passo a apreciação do mérito. 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. 10900907), 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). Arguiu, também, que a 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. 26618389. 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 prontuário de atendimento médico (Id. 10900907) e perícia médica (Id. 

26618389). 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 pé esquerdo (50%). 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. 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. 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 JEFERSON 

BRAZ BATISTA, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-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 : 

1 0 0 1 5 1 2 - 1 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Em análise aos autos, verifico 

que, no Id nº 9893855, a parte requerida comparece espontaneamente 

aos autos, esclarecendo que não encontra-se na posse do veículo, bem 

como informa endereços onde o bem possa ser encontrado o bem, na 

mesma oportunidade, pugna pela deferimento da justiça gratuita e 

coleciona alguns documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alega. 

No entanto, considerando o lapso temporal desde a manifestação 

apresentada no Id nº 9893855, reputo necessário novos documentos para 

melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

ao requerido. Assim, intime-se a parte requerida por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda atualizada, balanço contábil, entre outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005465-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (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 : 

1005465-83.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: NARDELIO DE SOUZA E SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face 

de NARDELIO DE SOUZA E SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a requerente que firmou Cédula de Crédito Bancário, 

garantido por Alienação Fiduciária, concedendo-lhe crédito no valor de R$ 

53.932,20 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte 

centavos), utilizado para aquisição de um veículo VW/FOX 1.0, ano/modelo 

2013/2013, renavan 00534516530, chassi nº 9BWAA45Z5D4202840, 

placa OBN8024, cor PRETA. Aduz que o requerido deixou de adimplir as 

parcelas, e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo 

alienado. No Id nº 12531863, liminar de busca e apreensão, esta 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 15063576. Citado por edital, nomeou-se curador 

especial, que apresentou contestação por negativa geral (Id nº 

28711675). Impugnação a contestação apresentada no Id nº 29078652. É 

o relatório. 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. Analisando detidamente todos os argumentos e 

o arcabouço probatório colacionado aos autos, no caso vertente, verifico 

que a matéria constitutiva do direito apresentado pelo requerente conduz à 

procedência, vez que o conjunto probatório comprova de forma 

contundente o pedido na inicial. 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. 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)”. Oportuno aludir que o requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante a notificação extrajudicial (Id nº 

10724095), o que ensejou a apreensão do bem (Id nº 15063576). Apesar 

dos esforços para a tentativa de citação da parte requerida, restaram 

todas infrutíferas, sendo que o veículo foi regularmente apreendido. 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 DO REQUERENTE, tornando 

definitiva a liminar concedida Id nº 12531863. 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, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAUJO DA COSTA (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001632-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/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 : 

1001632-52.2020.8.11.0037. EMBARGANTE: OLINDA CAETANO DE 

AGUIAR EMBARGADO: LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE 

FREITAS Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por 

OLINDA CAETANO DE AGUIAR em face de LUIS GUSTAVO CABRERA 

MACHADO DE FREITAS, ambos qualificados nos autos. Certifique-se a 

Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, por 

estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 
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Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, 

responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007345-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIREGINA TAFAREL (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 do Edital: 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1007345-76.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 275.675,54 

ESPÉCIE: [Aquisição]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, 

edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCIREGINA TAFAREL Endereço: Rua Domingos 

Azzolini, n 10, Centro, STO ANTÔNIO LESTE - MT - CEP: 78628-000 

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$ 275.675,54 

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 14 de janeiro 

de 2016, o Requerido emitiu junto ao Banco do Brasil, ora Requerente, 

CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA sob o nº 4000411-2 no valor de R$ 

199.490,51 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e noventa reais e 

cinquenta e um centavos), com vencimento final para 28 de janeiro de 

2017. 2. Para segurança do principal da dívida e demais obrigações 

decorrentes do contrato, o Requerido, como garantia, constituiu os bens 

descritos abaixo:A forma de pagamento avençada entre as partes 

referente à Cédula Rural Pignoratícia foi de 4 (cinco) prestações vencíveis 

em 28/10/2016, 28/11/2016, 28/12/2016 e 28/01/2017. 4. Ocorre que o 

Requerido deixou de efetuar os pagamentos devidos referentes à Cédula 

Rural Pignoratícia, sendo que, o montante atualizado da dívida, até 

novembro de 2018, importa em R$ 275.675,54 (duzentos e setenta e cinco 

mil seiscentos e setenta e cinco reais e Sede Curitiba PR · Rua David 

Carneiro, 270 – São Francisco, CEP 80.530-070 – Tel.: 55 41 3028-4022 | 

Fax .: 55 41 3028-3434/3435 - Rua Visconde Do Rio Branco, Nº84 Bairro 

Mercês - Cep: 80410-000 Telefone: (41) 3099-5151 Filiais: Florianópolis SC 

· Porto Alegre RS · Cuiabá MT · Campo Grande MS · Brasília DF · Goiânia 

GO · Salvador BA · São Paulo SP www.pereiragionedis.com.br cinquenta 

e quatro centavos) conforme demonstram as planilhas de cálculos 

anexadas à presente peça, as quais contêm memória discriminada dos 

débitos, conforme cláusulas avençadas. 5. Não obstante o débito 

decorrente dos saldos devedores, também são devidos ao Requerente os 

encargos pactuados e de inadimplemento previstos no referido contrato. 

6. Nessa medida, esgotados todos os meios suasórios para a obtenção do 

seu crédito sem sucesso, vem o Requerente propor a presente demanda. 

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, 26 de março de 2020.Myrian Pavan Schenkel 

Juíza 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, 27 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (REQUERIDO)

 

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. 1001294-49.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 19.452,78 

ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1793, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-200 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA 

Endereço: RUA MARIA BEER, 353, APTO 02, PARQUE ELDORADO, 

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) 
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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:Por “Contrato de 

Financiamento” nº 40-724645/17 (doc.04), celebrado entre as partes no 

dia 11/04/2017, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no 

valor líquido de R$ 17.492,17 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e 

dois reais e dezessete centavos) que deveria ser pago em 48 prestações 

no valor de R$ 744,24 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

quatro centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto 

para o dia 11/05/2017 e da última para o dia 11/04/2021, destinado à 

aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD, modelo 

CARGO - 2P - Básico, 4331/4331S TURBO 2p (diesel) ano fabricação 

2003/203, chassi 9BFYCTET13BB24620, placa CYO-4032, cor BRANCA e 

renavam nº 807494291.2º) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não 

cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 11/11/2017, cuja mora está devidamente 

comprovada pela inclusa notificação extrajudicial (doc.05), conforme 

artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações 

da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.3 Esgotados todos os meios 

para que o(a) Requerido(a) liquidasse o seu débito, o Requerente, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer se digne 

ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que está na 

posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, expedindo-se liminarmente, 

mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços já 

mencionados ou no lugar onde o bem estiver, depositando-o em mãos da 

RequerenteOrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) 

Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, 

ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o pagamento da 

dívida pendente, que nesta data importa em R$ 19.452,78 (dezenove mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), mais os 

encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, custas processuais e honorários 

advocatícios sobre o valor total, conforme Recurso Repetitivo nº 

1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, desde logo, 

consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do Requerente, 

facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, mais os 

encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando sempre, para 

todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais.Conste 

expressamente no mandado que o Requerido entregue o bem e os 

documentos de porte obrigatório e de transferência por ocasião do 

cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme artigo 3º, 

parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/14, sob 

pena de imposição de multa diária ao Requerido, bem como que seja 

autorizada a orem de arrombamento e os benefícios do artigo 212 e seus 

parágrafos, do Novo Códigode Processo Civil. 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, 26 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, 27 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001526-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. NETTO & CIA LTDA - ME (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. 1001526-27.2019.8.11.0037 Valor da causa: R$ 68,93 

ESPÉCIE: [Serviços Profissionais]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) 

POLO ATIVO: Nome: JOSINA DA SILVA LEITE Endereço: Rua Araticum, 

626, buritis I, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: A. C. NETTO & CIA LTDA - ME Endereço: desconhecido 

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 requerente recentemente obteve conhecimento de 

que seu nome está com restrição junto ao Órgão de Proteção ao Crédito, 

em razão de uma comprar realizada na Cidade de Nova Canaã do Norte no 

ano de 2015 no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme extrato 

fornecido pela CDL de Primavera do Leste/MT. Vale ressaltar que a autora 

está encontrando dificuldades em conseguir efetuar compras por meio de 

crediário em decorrência da restrição em seu nome. Cumpre esclarecer 

que a requerente não sabe o paradeiro da requerida, mas precisa 

regularizar a situação com empresa GABRIELLI MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS. A Requerente informa que não possui maiores 

informações sobre a Requerida, notadamente, sua conta bancária para 

efetuar o depósito, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 539 do 

Código de Processo CivilPor essa razão, move a presente ação a fim de 

que lhe seja autorizado o depósito judicial no valor já atualizado de R$ 

68,93 (sessenta e oito reais e noventa e três centavos) quitando a 

obrigação para que haja a exclusão de seu nome do órgão de proteção ao 

crédito. DECISÃO: Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte requerida 

pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 
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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, 26 de março de 2020.Myrian Pavan Schenkel 

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, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (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:

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

 

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. 1001045-98.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 3.529,63 

ESPÉCIE: [Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA 

Endereço: BENJAMIM CERUTTI, CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE JOSE 

FRANCISCO SANTOS Endereço: avenida tancredo neves, 02, lote 2 

quadra 1, castelandia, 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, 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:Os requerentes são proprietário do imóvel residencial 

situado na Avenida Tancredo Neves, lote 02, apartamento 03, Bairro 

Parque Castelândia, neste Município de Primavera do Leste/MT, cedeu o 

mencionado imóvel em locação ao Sr. Alexandre Jose Francisco Santos, 

mediante contrato escrito pelo prazo de 06(seis) meses, tendo inicio em 25 

de junho de 2014. No dia 25 de junho de 2014, as partes firmaram Contrato 

de Locação (anexo), o qual tem por objeto o imóvel acima descrito. 

Ressalta-se que a cada término do contrato este sempre fora aditado para 

mais 06 (seis) meses. Sendo o último aditamento ocorrido na data de 08 de 

novembro de 2017, com data para finda-se em 26 de maio de 2018, 

conforme contrato de prorrogação anexo.Fora avençado que os 

alugueres deveriam ser pagos no valor de R$ 850,00 (Oitocentos e 

cinquenta reais) até o dia 25 do mês subsequente ao vencido, diretamente 

ao LOCADOR. Ocorre que o contrato foi prorrogado até a data de 26 de 

maio de 2018, acontece que o requerido não vem cumprindo com 

pagamento dos alugueres desde o mês de novembro/2017 e que mesmo o 

LOCATÁRIO tendo sido notificado extrajudicialmente, não desocupou o 

referido imóvel. Assim resta demonstrado que o contrato entabulado entre 

as partes vem sendo descumprido pelo requerido ante o não pagamento 

dos alugueres. Pior ainda, desde da realização da última prorrogação do 

contrato em data de 08 de novembro de 2017, o LOCATÁRIO não pagou 

os aluguéis e acessórios, ou seja, não pagou os alugueis desde 

novembro/2017 e não tão pouco desocupou o imóvel. Destarte, foram 

esgotadas todas as vias extrajudiciais para resolver o litígio, inclusive o 

LOCATÁRIO nunca está no imóvel para receber notificação ou cobrança 

dos aluguéis vencidos, onde se quer atende telefone. Diante do 

inadimplemento e tendo em vista a tentativa infrutífera de composição 

extrajudicial, não resta aos requerentes alternativa para ver dirimida a 

questão, senão trazer tal querela à apreciação do Poder Judiciário. 

DECISÃO: Vistos.Analisando os autos, verifico que a parte autora pleiteia 

pela citação do requerido via Whatsapp, uma vez que o inquilino tomou 

rumo desconhecido.Contudo, tal pedido não merece acolhimento, uma vez 

a citação reveste-se de certa formalidade, de modo que se mostra inviável 

a realização por aplicativo.Nesse sentido:PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXAURIMENTO DOS ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO 

DEVEDOR - EXTINÇÃO. CITAÇÃO POR APLICATIVO PARA APARELHO 

CELULAR - IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 

ônus do credor a indicação da localização do devedor e/ou de bens 

passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, sob pena 

de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 2. No caso em exame, 

foram realizadas tentativas de citação do devedor nos endereços 

indicados pela credora, e naqueles resultantes de consulta ao Sistema 

BacenJud, todas sem êxito. Formulado pedido de citação por aplicativo 

para aparelho de celular, foi este indeferido e o processo extinto, com 

fundamento no art. 43, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 3. Como bem 

fundamentou Sua Excelência na origem, a citação do executado 

reveste-se de certa formalidade, pois exige-se sua presença no ato. E, 

portanto, se mostra inviável sua realização por aplicativo para aparelho 

celular, a exemplo do WhatsApp, em razão da pouca confiabilidade, de se 

tratar de procedimento excessivamente informal e porque não há, para tal, 

autorização do destinatário do ato ou da lei. Situação distinta ocorre com a 

intimação, onde o usuário autoriza e indica o número onde poderá receber 

as comunicações oficiais, observada a regulamentação própria (Portaria 

Conjunta nº 67, de 08/08/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a 

ementa como acórdão. 6. Custas pelo recorrente. Sem condenação em 

honorários ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 

07110107520178070020 DF 0711010-75.2017.8.07.0020, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 24/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)Destarte, INDEFIRO o 

pedido de ID nº 27644581.Sem prejuízo, 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 dos artigos 
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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, 26 de março de 2.020. 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, 27 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007486-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007486-61.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007487-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEODILIO RAMOS VARANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007487-46.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LEODILIO RAMOS VARANDA NETO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007488-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMERICA CAMPOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007488-31.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005190-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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 : 

1005190-37.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DURVAL QUEIROZ DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por DURVAL QUEIROZ DA 
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SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de espondiloartrose ervical e lombar severas e evolui com dor nos 

membros superiores e inferiores acompanhadas de parestesia e paresia 

recorrentes., impedindo-o de trabalhar. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 11193350, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação à contestação no Id nº 11351814. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 25449403. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

11193391). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, 

devendo reservar a pequena capacidade funcional residual para seus 

cuidados pessoais (Id nº 25449403). Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença 

(11/05/2017), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada 

a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006309-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOVANE DESCOVI MACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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 : 

1006309-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DIOVANE DESCOVI MACK REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Expeça-se 

ofício ao INSS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

implantação do benefício conforme determinado, sob pena de apuração de 

crime de desobediência. Decorrido o prazo, não sendo realizada a 

implantação, expeça-se ofício ao Ministério Público Federal, com as cópias 

necessárias, certifique-se e intime-se a parte requerida, através de seu 

Procurador, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006162-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIANA GOMES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006162-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006196-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BISPO DE SOUZA RIVEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1006196-11.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006149-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LUSITANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006149-37.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004156-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENER PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1004156-56.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004961-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZA PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004961-09.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004961-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZA PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004961-09.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005241-48.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006217-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006217-84.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006172-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

1006172-80.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006239-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006239-45.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006211-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006211-77.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SOELI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006417-91.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 15 horas no Fórum desta 

Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006456-88.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca da designação da 

perícia, que será realizada no dia 16/04/2020, às 14h45min no Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Primavera do Leste, 11 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SOELI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006417-91.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006456-88.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006453-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELENE NEVES CABEZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006453-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006242-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006242-97.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Por força 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que instituiu medidas 

temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, a perícia designada 

nestes autos foi cancelada, nova data para realização da perícia será 

informada em momento oportuno. Primavera do Leste, 27 de março de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002528-66.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 226 de 393



Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002528-66.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004395-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERPLANT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

BIOFERTILIZANTES EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. 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. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002076-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA SOUZA LIMA (REQUERIDO)

KAROLAINE DA SILVA BUCK (REQUERIDO)

ELENILCE NASCIMENTO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002076-22.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

REQUERIDO: LAURA SOUZA LIMA, ELENILCE NASCIMENTO ARAUJO, 

KAROLAINE DA SILVA BUCK Vistos. Considerando que não cabe a este 

juízo deprecado procurar o endereço da parte requerida, intime-se a parte 

requerente para diligenciar perante o juízo deprecante a busca da 

localização da requerida. Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias. 

Comunicado novo endereço, expeça-se o necessário para cumprimento 

do ato deprecado. Decorrido o prazo sem indicação de novo endereço, 

devolva-se a missiva com nossas homenagens. Intime-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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001351-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001351-33.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EDNA GONCALVES DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Aguarde-se o pagamento do precatório. Com o pagamento, promovam-se 

as diligências necessárias para o levantamento dos valores. Com a vinda 

da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de janeiro de 2020. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002944-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MORAES DE SOUZA (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)

 

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 : 

1002944-97.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CLEUZENI MORAES DE SOUZA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE 

APOSENTADORIA DE INVALIDEZ RURAL ajuizada por CLEUZENI MORAES 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. No id n. 29058346, a parte 

requerida apresentou proposta de acordo, com a qual concordou a parte 

requerente no id n. 30436538. 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. 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 ofertado pelo INSS e aceito pela parte autora, 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 decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003976-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA ORSOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003976-40.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ELSA ORSOLIN EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Aguarde-se na 

Secretaria o pagamento do precatório. Após, promovam-se as diligências 

necessárias para o levantamento dos valores e retornem os autos 

conclusos para a extinção. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005984-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005984-87.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA JOSE PEREIRA BORGES 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Da 

análise dos autos nº 1004487-72.2018.8.11.0037, constato que não houve 

a concessão de antecipação de tutela para implantação imediata do 

benefício concedido em sentença. Assim, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se foi proferida decisão 

no Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinando a 

implantação do benefício concedido em sentença. Em caso negativo, a 

parte exequente deverá pleitear pela implantação na 2ª instância. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO FONTENELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000488-77.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 27 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003553-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA BORGHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (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 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a 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: 1005242-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/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 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 : 

1005721-26.2017.8.11.0037. AUTOR(A): KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a petição 

retro, diga a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1005308-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOAQUINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))
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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 : 

1005308-42.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA JOAQUINA DA 

CONCEICAO 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000512-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1000512-71.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o requerente para manifestar sobre a 

Impugnação à Execução no prazo de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003279-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIJANE ROSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003279-19.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LUCIJANE ROSA DOS SANTOS EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a 

ausência de manifestação das partes (id n. 30672344), HOMOLOGO os 

valores apresentados pela Contadoria do Juízo no id n. 27058420. 

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. 27058420. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006924-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDE LOPES COSTENARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006924-52.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARILDE LOPES COSTENARO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MARILDE LOPES 

COSTENARO, aduzindo a existência de contradição na decisão de Id nº 

27863368 em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, bem como 

pugnou pelo pagamento das custas ao final. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão proferida. Desse modo, entendo que 

estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo 

a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. 

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão 

embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara 

devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. ‘O inconformismo que 

tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode 

prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou ERRO MATERIAL, sendo inviável a revisão da decisão em 

sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 

1.022 do CPC/2015.’ (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para 

fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas 

a s  q u e s t õ e s  p o s t a s .  E m b a r g o s  r e j e i t a d o s . ”  ( N . U 

0004486-84.2019.8.11.0000, ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). Ademais, não há se falar 

em possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

ausência de previsão legal. Neste sentido: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL 

– EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez indeferido o 

pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Não existe previsão legal para o recolhimento das 

custas no final , ainda mais quando não comprovada a situação de 

extrema excepcional idade a just i f icá- lo .  (TJMT -  N.U 

0006785-50.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de Id nº 27863368 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007209-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA LORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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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 : 

1007209-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA 

LORDEIRO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente 

informa o desinteresse no prosseguimento do feito (id n. 29063706), razão 

pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000670-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALMI DE OLIVEIRA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000670-63.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: ADALMI DE OLIVEIRA GOMES 

IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ADALMI DE OLIVEIRA 

GOMES contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, devidamente qualificados 

nos autos. Aduz, em síntese, que constatou haver 28 (vinte e oito) pontos 

anotados em sua CNH, ultrapassando o limite máximo de 20 (vinte) pontos 

anuais permitidos em lei, o que poderá ocasionar a suspensão de seu 

direito de dirigir, além de impossibilitar a renovação de sua CNH. Relata 

que, desconhece as referidas infrações, tampouco recebeu em seu 

domicílio qualquer tipo de notificação de infração. Assim, requer a 

concessão de liminar para que se suspenda a pontuação na CNH, no total 

de 28 (vinte e oito) pontos, mantendo-se seu direito de dirigir. É o relatório. 

Fundamento e decido. De início, consigno que o mandado de segurança se 

constitui em remédio constitucional, no qual o direito invocado deve ser 

demonstrado de plano, não sendo possível a realização de dilação 

probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na inicial. Sobre tal 

matéria, Eduardo Arruda Alvim assevera nos seguintes termos: "Por não 

admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo impetrante devem estar 

devidamente documentos através de prova pré-constituída na própria 

inicial do mandado de segurança. Se, em contrapartida, houver esta 

necessidade, sequer se chega à análise do mérito do mandado de 

segurança, devendo o mesmo ser extinto com base no art. 267, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, restando abertas, ao impetrante, as vias 

ordinárias para a solução de seu conflito com a Administração Pública." 

(Perfil atual do mandado de segurança. In Direito Processual Público. 

Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno (coord.) 1ª edição, 2ª 

triagem. São Paulo: Malheiros, 2003, p.121). Neste sentido, veja-se o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a 

comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de 

prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve 

ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a 

demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas 

documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ATO da 

autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é 

medida que se torna necessária. (TJ-MT – N.U 

1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). No caso 

sub judice, a parte impetrante requer a suspensão da pontuação lançada 

em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Destarte, em que pese a 

declaração da parte impetrante, verifico a ausência de comprovação do 

ato apontado como coator, tendo em vista que não foi colacionado aos 

autos evidência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a 

impetração do presente mandamus. Veja-se o entendimento 

jurisprudencial: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AFASTADAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA 

QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 

172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA 

RETIFICADA. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem 

como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da 

sentença para denegar a segurança vindicada”.  (N.U 

1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

31/07/2019). (TJ-MT – N.U 1017655-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSUAL CIVIL - 

ADMINISTRATIVO - ATO COATOR: AUSÊNCIA - PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA - CONDIÇÃO DA AÇÃO. 1. Em mandado de segurança, 

a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e 

certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via 

mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. 2. Ausente 

nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à 

análise do mandado de segurança, o writ deve ser negado. (...). (TJ-MG – 

Mandado de Segurança 1.0000.18.088545-1/000, Relator(a): Des.(a) Alice 

Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da 

súmula em 07/11/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - DISPENSA DE SERVIDOR 

CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO 

COATOR - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I - 

Em se tratando de mandado de segurança, concede-se a liminar quando 

houver a concomitante presença da plausibilidade do direito afirmado e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a 

efetivação deste direito. II - Dada a precariedade da instrução do feito, e 

sendo certo que na estreita via do mandado de segurança não se permite 

dilação probatória para a efetiva comprovação do direito líquido e certo 

alegado pelo impetrante, inviável o reconhecimento de qualquer ilegalidade 

no ato de dispensa do servidor contratado temporariamente, restando 

aparentemente demonstrada a motivação do ente público em realizá-la 

antes do término do contrato e após instauração de processo 

administrativo disciplinar, tudo dentro do legítimo exercício de seu poder 

discricionário, marcado pela conveniência, necessidade, razoabilidade e 

o p o r t u n i d a d e .  ( T J - M G  –  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o - C v 

1.0440.18.001526-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 

14/05/2019). Assim, considerando que não houve a comprovação de 

plano do direito líquido e certo, bem como pela vedação da dilação 

probatória no mandado de segurança, incabível o recebimento da inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003081-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1003081-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO SERGIO ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO SERGIO 

ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, objetivando a realização PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO VASCULAR. O pedido de tutela antecipada foi deferido no id n. 

20648689. Contestação do MUNICÍPIO no id n. 21092649. Devidamente 

citado, o ESTADO manteve-se inerte. No id n. 21361220, foi determinado o 

bloqueio das verbas públicas, ante a urgência na realização do 

procedimento. Impugnação à contestação no id n. 22541558. No id n. 

24461159, foi determinada a intimação do Hospital Santa Rosa para trazer 

aos autos a nota fiscal do procedimento realizado, conforme alvará de 

liberação dos valores bloqueados, momento em que informou um saldo 

devedor no valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, 

novecentos e sessenta reais e treze centavos), oportunidade em que 

pugna pelo bloqueio das verbas públicas. No id n. 30197034, manifestação 

ministerial pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento do pedido de 

bloqueio. É o breve relatório. 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 de provas, razão pela qual, em observância 

aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Tendo em vista a 

ausência de apresentação de contestação pelo ESTADO, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO não se aplicam os 

efeitos materiais da revelia. Dito isso, oportuno consignar que a saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. É de se 

registrar que o direito à saúde inclui a obrigação de o Pode Público custear 

cirurgias, bem como o de fornecer medicamentos e demais meios 

indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, 

notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas 

pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da 

saúde de forma universal e igualitariamente. Nesse sentido, trilha a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão 

vejamos: REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - 

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO 

PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO - MÉRITO - CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - TRATAMENTO EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A 

NECESSIDADE E URGÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR 

DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de 

capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício 

diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais 

contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A Lei 

nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, 

estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao 

pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de 

exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do 

paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.3. Diante 

do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico, 

quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da 

sentença é a medida que se impõe. 4. A Emenda Constitucional nº 80, de 

04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. 

(134255/2017, , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Relator: DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES Julgado em 02/10/2018, 

Publicado no DJE 10/10/2018) Não menos importante, o direito social, 

dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a 

justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos 

direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais 

elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento 

de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à 

segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos 

do que a igualdade entre os homens. Logo, além do direito social garantido 

pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º 

da Lei nº 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Ademais, vale ressaltar que é dever 

do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, prover os 

meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, 

constituindo o tratamento médico e o fornecimento de medicamento suas 

principais vertentes de atender com eficiência a finalidade constitucional 

prevista como ação de saúde. Por oportuno, insta consignar que o Estado, 

o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme 

determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à 

saúde pública, o que não significa, aliás, que necessitam ser demandados 

conjuntamente. Assim, sendo o Sistema Único de Saúde composto pela 

União, Estados-Membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da 

solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder 

pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 

Dessa forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida 

pelos entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 

8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o SUS. Não obstante, 

apesar da obrigação solidária que estão submetidos os entes públicos não 

há como negar o fato de que existe em cada ente da federação, dentro do 

seu âmbito de regência, uma clara distribuição de competências e 

atribuições distribuídas dentro de seus recursos orçamentários e 

financeiros que lhes são destinados em cada ano para a saúde. Essa 

divisão de competências, dada a sua importância, foi reconhecida no 

Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019): 

“Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser 

observadas as regras administrativas de repartição de competência entre 

os entes federados.”. No mesmo sentido, o Enunciado n. 60 do referido 

Fórum dispõe: “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não 

impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione 

inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as 

regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento”. Em recente decisão, o 

nosso Tribunal de Justiça decidiu: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O MUNICÍPIO - FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA – NÃO DISPONIBILIZADO PELA 

ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E NEM PELO SUS - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - 

SOLIDARIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO 

MUNICIPIPO – APELO PROVIDO. (...) 2. A saúde e a vida humana são bens 

juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante 

políticas sociais e econômicas. O poder público tem o dever constitucional 

de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que 

não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3. 

Entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do 
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Município Apelante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do 

Sistema Único de Saúde. O que verifico consiste na improcedência do 

pedido formulado na inicial em desfavor desse ente federado, ante a 

repartição de competências. 4. A repartição de competência tem a 

finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma 

responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a 

obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob 

pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão 

comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente 

aquela parte da população que mais necessita. 5. Apelo provido”. (TJMT - 

Ap 75741/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, 

Publicado no DJE 16/02/2018). Diante disso, é possível vislumbrar a 

responsabilidade do Município apenas quanto aos serviços de atenção 

básica, a fim de evitar sérios prejuízos financeiros que poderão 

comprometer a sua organização político institucional. No caso vertente, foi 

possível constatar que o paciente realizou o procedimento cirúrgico 

através de bloqueio das verbas públicas. Quanto ao pedido do Hospital 

Santa Rosa de bloqueio no valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete 

mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), sob o argumento de 

que o valor do orçamento (R$ 71.800,00) fora insuficiente, não deve 

prosperar, vez que a solicitação do orçamento prévio é condição para 

autorização do procedimento, a fim de evitar onerosidade excessiva ao 

Estado. Ademais, não restou demonstrada a urgência/necessidade na 

adoção de medidas diversas das previstas no orçamento, sendo que, se 

houvesse, o hospital deveria ter feito o pedido previamente em juízo, 

mediante apresentação de indicação médica atualizada, além de 

demonstrar a urgência, necessidade e negativa do SUS. Assim, sendo 

imprescindível o deferimento de uso de medicamentos, procedimento 

cirúrgicos ou quaisquer atos médicos que não sejam fornecidos pela rede 

pública de saúde, além daqueles previstos no orçamento, INDEFIRO o 

pedido de bloqueio de id n. 24716564. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO 

forneça ao paciente ANTONIO SERGIO ALVES o procedimento cirúrgico 

vascular, conforme indicação médica, tornando definitiva a liminar 

concedida. Com relação ao MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, este 

ficará responsável pelos serviços atinentes à atenção básica de eventual 

necessidade da parte requerente. Sem custas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerente no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. 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 Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001646-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WILLY BRAUN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001646-36.2020.8.11.0037. AUTOR(A): CRISTIAN WILLY BRAUN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE ajuizada 

por CRISTIAN WILLY BRAUN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos, visando a nulidade dos artigos 4º e 7º da 

Instrução Normativa 002/2015 SEDEC/INDEA-MT, que dispõe sobre as 

medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da 

soja no Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que é ilegal e foi 

estabelecida sem qualquer embasamento científico. Da análise dos autos, 

entendo que a petição inicial é inepta, pelos seguintes motivos. O artigo 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal dispõe que: “Qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

destarte, preleciona o mestre Hely Lopes Meirelles que ação popular é o 

meio constitucional de atos ou contratos administrativos – ou a estes 

equiparados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, 

ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas 

subvencionadas com dinheiros públicos”. Na lição do Professor Alexandre 

de Moraes, “(...) a ação popular, juntamente com o direito de sufrágio, 

direito de voto em eleições, plebiscito e referendos, e ainda, a iniciativa 

popular de lei e o direito de organização e participação de partidos 

políticos, constituem formas de exercício da soberania popular (CF, arts. 

1º e 14), pela qual, na presente hipótese, permite-se ao povo, diretamente, 

exercer a função fiscalizatória do Poder Público, com base no princípio da 

legalidade dos atos administrativos e no conceito de que a res pública 

(República) é patrimônio do povo”. Desta forma, o pedido do requerente 

enseja um resultado diverso do objetivo da ação popular, cuja finalidade é 

a proteção ao erário ou, eventualmente, aos outros valores enumerados 

no artigo 5º, LXXIII, da Constituição, e nenhum desses valores é objeto da 

demanda ajuizada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. 1. A peça inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC/73, de modo que merece o 

indeferimento. 2. A finalidade da ação popular é a proteção ao erário ou, 

eventualmente, aos outros valores enumerados no art. 5º, LXXIII, da 

Constituição Federal. Entretanto, o que pretende o autor na presente ação 

é, pura e simplesmente, impedir que a União cumpra a legislação vigente, o 

que não pode ser impugnado, pois não representa uma lesão a direito. 

(TRF-4 - AC: 50090121020154047200 SC 5009012-10.2015.4.04.7200, 

Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 

21/02/2018, QUARTA TURMA). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. 

AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 

Em não demonstrado nos autos qualquer ato lesivo ao patrimônio ou à 

moralidade pública, descabida a ação popular. Caso concreto em que a 

autora sequer tem conhecimento sobre a irregularidade da placa de 

propaganda a que se refere, desconhecendo se a empresa não detém 

autorização municipal para a ocupação do espaço público. Indeferimento 

da inicial mantido. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70075103671 RS, 

Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Publicação: 04/07/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

POPULAR. MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ. LEIS MUNICIPAL Nº 

2082004. CUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA COMO SERVIDOR 

PÚBLICO COM PARCELA DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. 

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR PARA DECLARAÇÃO DE 

ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPROPRIEDADEDA VIA 

ELEITA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

Conquanto exista o apontamento de ilegalidade do ato por violação a 

Constituição Federal (especificamente, do art. 38,II), ao fim e ao cabo o 

pedido do recorrido (ainda que referente ao ressarcimento dos valores 

indevidamente recebidos pelos agentes políticos antes referidos) só 

poderá ser acolhido com a declaração incidental de inconstitucionalidade 

da Lei Municipal nº 20/2004, que não pode simplesmente ser 

desconsiderada para fins de análise da legalidade do ato. E para tal fim 

não serve a ação popular, a qual se limita à análise específica da 

legalidade do ato, não servindo para a declaração de 

ilegalidade/inconstitucionalidade de qualquer tipo de legislação. 

Precedentes do STJ e do TJRS. (...) (STF - RE: 956322 RS - RIO GRANDE 

DO SUL, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

19/08/2019). Destarte, ante a inadequação da via eleita, impõe-se a 

rejeição da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002912-92.2019.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 232 de 393



Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002912-92.2019.8.11.0037. AUTOR(A): UESLEI ALVES DOS SANTOS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, 

não compareceu à perícia designada, tampouco apresentou justificativa 

para sua ausência. Assim, verifico a ausência do interesse processual 

nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito 

em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005206-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005206-20.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA ANDREIA SILVA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. Assim, verifico a ausência do 

interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004672-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004672-76.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JUAREZ LOPES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que 

a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não compareceu à 

perícia designada, tampouco apresentou justificativa para sua ausência. 

Assim, verifico a ausência do interesse processual nestes autos, de modo 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se 

este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDO CIRIACO SAPUCAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004669-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELTON FERNANDO CIRIACO 

SAPUCAIA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. Assim, verifico a ausência do 

interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007523-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAEL ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007523-88.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSAEL ALVES LIMA 

EXECUTADO: UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA Vistos, 

Cite-se a parte executada 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. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001384-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VALDIR PADUA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PAULA ALVES RESENDE (EXECUTADO)

EDILSON BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001384-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDIR PADUA DE OLIVEIRA, 

NEUSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: AMANDA PAULA ALVES RESENDE, 

EDILSON BORGES DOS SANTOS Vistos, Defiro o pedido retro (id. 

n°30709433). Junte-se a partes exequentes, 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, 

penhore-se o veículo indicado pelos credores, qual seja, VW GOLF, 

PLACA JWR7282, RENAVAM 775169652, AZUL, ANO 2001/2002, ou 

outro bem penhorável, caso seja encontrado na posse dos devedores, ou, 

em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que estejam em suas 

posses. A penhora do veículo deverá recair no endereço AVENIDA BELO 

HORIZONTE, ESQUINA COM A RUA JÚLIO PISSETI, MECÂNICA FORT 

MOTORES, BAIRRO NOVO HORIZONTE, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005428-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005428-56.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS Vistos, O 

acolhimento da pretensão da parte executada consubstanciada na 

expedição de mandado de penhora durante a realização do culto religioso, 

acarretaria constrangimento ao devedor, expondo-o a situação vexatória, 

porquanto tornaria público o seu inadimplemento, sobretudo, perante os 

demais fieis, circunstância apta a configurar abuso no exercício do direito 

e violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Diante disso, 

diligencie a parte exequente acerca do horário de funcionamento dos atos 

administrativos da Igreja (não horário de culto) no qual o executado exerce 

função de Pastor, no prazo de 15(quinze) dias, para que seja cumprida a 

diligência do evento n°26420806, em especial, penhora de salário ou até 

mesmo busca de bens que estejam na posse do executado, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006437-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINHEIRO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006437-53.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

MARCELO PINHEIRO FERNANDES Vistos, Defiro o pedido retro (id. 

n°24041887). 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 5 (cinco) dias. Após, penhore-se o 

veículo indicado pelo credor, qual seja, I/DODGE RAM 2500, ANO/MODELO 

2006/2006, PLACA NGS8710, CHASSI 3D7KS28C66G231976, 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 RUA MARIA BEER, N°771, 

BAIRRO PARQUE ELDORADO, 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. INDEFIRO o bloqueio de circulação do veículo indicado pelo credor, 

tendo em vista que a restrição mostra-se medida demasiadamente 

drástica, que pode acarretar prejuízos a eventual adquirente de boa fé, o 

que, por cautela, deve ser evitado. Serve a presente de carta/mandado de 

penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001635-07.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CLAUDIA 

SOARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001637-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001637-74.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CLAUDIA 

SOARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA 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: Matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001643-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAECIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001643-81.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LAECIO SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

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: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001644-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001644-66.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CARINA DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001656-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001656-80.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001657-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001657-65.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 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: 14/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001659-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001659-35.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO 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: 14/07/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001662-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSANETE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001662-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DEUSANETE 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1000841-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

março de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001448-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA KRAEMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 

1001448-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNA REGINA KRAEMER 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Expeça-se alvará do 
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valor depositado espontaneamente pela reclamada referente a 

condenação e honorários de sucumbência (R$ 9.933,80), conforme 

requerido, devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), 

se o mesmo (a) tem procuração com poderes específicos. Intimo a 

reclamada a depositar o saldo devedor remanescente de R$ 13.136,49 

(...), referente a multas, no prazo de 10 dias, ou no mesmo prazo impugnar 

o cumprimento de sentença neste particular. Intimo ainda a reclamada para 

COMPROVAR o cumprimento da tutela de urgência e sentença de mérito, 

no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a informação da reclamante de 

que ainda não foram integralmente cumpridos (id. 30541361). PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BIANCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON SANTOS SOUSA (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto ao novo/correto endereço do 

promovido no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001683-63.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUIZ ANDRADE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

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: Matutino Data: 14/07/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001685-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001685-33.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUIZ ANDRADE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 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: Matutino Data: 14/07/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001687-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001687-03.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CLAUDECI 

ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ROSA DE 

REZENDE HOSHIKA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 14/07/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001688-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001688-85.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELIANA DIAS 

CAVALHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN RUIZ DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 14/07/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001689-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001689-70.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA 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: Matutino Data: 14/07/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1001693-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001693-10.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEILA CRISTINA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: 15/07/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 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: 1007823-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES DAMASCENO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado, bem como para requererem 

o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias, sob pena de 

arquivamento. Primavera do Leste, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001697-47.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:TEREZINHA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 15/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007691-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007691-27.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ROGERIO GOMES BRAGA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Recebo a presente 

liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil. Aportando a 

documentação, retornem os autos conclusos para deliberação ou 

nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2019. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000676-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GARCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE JESUS BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000676-41.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ROBSON GARCIA DOS 

SANTOS EXECUTADO: LUCAS DE JESUS BONFIM Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença. Intime-se o executado por edital, no prazo de 

20(vinte) dias, para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, §1º, do CPC). Intime-se a parte exequente para trazer 

planilha do crédito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002154-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANE VILELA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT22911/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002154-84.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: NATHANE VILELA SILVA Vistos, Intime-se a 

parte exequente para indicar objetivamente bens à penhora, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 27 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001701-84.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAMELA 

PEREIRA DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 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: 15/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HAGEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO GONCALVES VIEIRA 46038400125 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000544-13.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDERSON HAGEMANN 

EXECUTADO: JOSE GERALDO GONCALVES VIEIRA 46038400125 Vistos, 

Defiro a imediata expedição de alvará ao credor, dos valores penhorados, 

com as cautelas pertinentes. Retornem conclusos para pesquisa INFOJUD 

e apreciação dos demais requerimentos, em especial os da última petição. 

PRIMAVERA DO LESTE, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001702-69.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SELMA ROSA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

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: Matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MORAES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002058-69.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: CRISTIANO MORAES ALVES Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial. Descabe a suspensão do feito no sistema 

dos Juizados Especiais Cíveis, porquanto, vai de encontro aos princípios 

da celeridade e da economia processual, norteadores da Lei n°9.099/95. 

Considerando que as diversas tentativas de citação restaram infrutíferas, 

cite-se o executado por edital, nos termos do artigo 37, do FONAJE, para 

pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contado da citação (art. 829, 

caput, do CPC), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a parte exequente 

para apresentar memoriais do débito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES GONSALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (REU)

 

PROCESSO n. 1001703-54.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:IRENE ALVES 

GONSALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR RODRIGO 

TEOFILO DE CARVALHO POLO PASSIVO: COMPANHIA PAULISTA DE 

FORCA E LUZ 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: Matutino Data: 15/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 27 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: 1001704-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSANI PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001704-39.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DEUSANI 

PEREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Matutino 

Data: 15/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 27 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001598-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERNANDES DE SOUZA EBONE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001598-77.2020.8.11.0037. AUTOR(A): CELIA FERNANDES DE SOUZA 

EBONE REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por CELIA FERNANDES DE SOUZA EBONE em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de urgência, para 

que o requerido adote as providências necessárias para o 

FORNECIMENTO de 03 (três) INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE AVASTIN NO 

OLHO ESQUERDO. Relata a requerente que é portadora de 

DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO POLO POSTERIOR (CID 10 H35.3), 

membrana neovascular subretiniana ativa em seu olho esquerdo e que 

precisa do medicamento pleiteado para seu tratamento adequado, sendo 

que há risco de PERDA COMPLETA DA ACUIDADE VISUAL. Afirma que é 

hipossuficiente econômica e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do medicamento. Instado a se 

manifestar o Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou o Parecer Técnico 

nº 0613/2020, com as seguintes conclusões: 1. Quanto à doença alegada: 

paciente com histórico DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO PÓLO 

POSTERIOR (CID 10 H35.3), membrana neovascula subretiniana ativa em 

seu olho esquerdo. Necessita ser submetido a 3 (três) INJEÇÕES de 

intravítreas de avastin em seu olho esquerdo, sendo que deve ser 

aplicada 1 (uma) dose mensal por 3 (três) meses. 2. Quanto à pertinência 

do procedimento solicitado: há indicação do procedimento: Injeção intra 

vítreo de antiangiogênica (ANTI -VEGF) - Procedimento é coberto pela 

tabela SIGTAP/SUS (conforme print abaixo). A medicação (Avastin) não 

tem cobertura e/ou não tem recomendação de uso pelo SUS de acordo 

com a Legislação vigente. Obs: A fim de contribuir na formação do Juizo 

demonstramos abaixo o que é determinado pela tabela SIGTAP/SUS e 

informamos que o valor a ser usado para pagamento do medicamento é o 

da tabela PMVG (preço máximo de venda ao Governo) sendo este o que é 

determinado pela legislação vigente do SUS. 3. Quanto à urgência do 

procedimento: Não há dados clínicos ou exames complementares que 

permitam afirmar se há indicação ou situação de urgência/emergência. O 

pleito deve ser atendido com brevidade. 4. Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: não 

Consta solicitação no SISREGIII. 5. Quanto à assegurabilidade pelo SUS: 

Procedimento coberto pela tabela SIGTAP/SUS e de agendamento via 

SISREGIII no Hospital Universitário Júlio Muller. DESTAQUEI (Id 30726693) É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: 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. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico subscrito pelo Dr. João Celso Garcia 

Cruvinel, oftalmologista, CRM/MT 9874, que comprova a urgência e 

necessidade do medicamento pleiteado, afirmando que o tratamento é o 

mais indicado para o a autora. No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifico pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

à requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para CELIA FERNANDES DE SOUZA EBONE (qualificada na 

petição inicial) o FORNECIMENTO de 03 (três) INJEÇÕES INTRAVÍTREAS 

DE AVASTIN EM SEU OLHO ESQUERDO e demais tratamentos decorrentes 

da doença que se fizerem necessários, desde que com justificativa 

médica, no prazo de 10 (dez) dias. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011714-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARY OLIVEIRA DE SOUZA (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 DECISÃO Processo: 

8011714-62.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUCY MARY OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, O recurso inominado é deserto. O 

prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “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). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

13/12/2019 (ID. n° 27398707) e até a presente data (27/03/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, conforme Certidão de Id. 

30750864, sendo que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-33.2018.8.11.0037

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:

LEOTICIA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004606-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: LEOTICIA PONTES Vistos, Indefiro a petição de ID nº 
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26500912, com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, 

pois fere a principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 

(informalidade, celeridade, economia processual e outros). Ademais, é 

ônus processual da parte a realização de diligências precedentes com o 

objetivo de localizar o endereço da parte reclamada quando do 

ajuizamento da ação. Além disso, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis para localização da parte requerida, revela-se inócuo o 

prosseguimento da ação, que não pode ser prolongada indefinidamente, 

pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. 

Diante disso, intime-se a parte requerente para indicar endereço 

atualizado da parte requerida LEOTICIA PONTES, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, uma vez que os 

presentes autos encontram-se em trâmite desde 2018 sem ser 

validamente constituído. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005091-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONIS GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005091-33.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO CESAR JARDIM 

EXECUTADO: IVONIS GOMES DOS SANTOS Vistos, A petição de ID. n° 

25304725 requereu a busca de endereço da parte reclamada nos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Tendo em vista que a 

parte reclamante não apresentou documentos que comprovem a 

realização de busca efetiva a fim de localizar o endereço atual da parte 

reclamada, entendo que não foram esgotados os meios disponíveis para 

tal finalidade, conforme alega a requerente. Ressalto que não cabe ao 

Poder Judiciário o ônus de localizar o executado, mediante uso 

indiscriminado de sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, 

BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que podem causar desequilíbrio na 

relação, e, por conseguinte, afetar a imparcialidade. Além disso, uma vez 

que é genérica a postulação, com referência indiscriminada a vários 

sistemas, a pretensão da parte Reclamante não pode ser atendida, tendo 

que sequer está evidenciado que a parte exequente esgotou as 

providências para localizar o devedor. Logo, compete ao credor a 

realização de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo 

tal atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. Nessa toada: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere 

pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para 

localização de novo endereço da sociedade empresária executada. 

Ausência de demonstração de restarem esgotadas todas as diligências 

cabíveis para a localização de bens da devedora. Enunciado nº 47 da 

súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00381862920198190000, 

Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 

04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. A utilização do 

sistema INFOJUD, para fins de localização da parte executada, é medida 

excepcional. Assim, verificado nos autos que o exequente não diligenciou 

extrajudicialmente na localização da parte executada, a utilização do 

sistema INFOJUD não se enquadra dentro da excepcionalidade da medida, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077455848, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 70077455848 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) 

Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de busca de endereço da 

parte Requerida. Intime-se a parte Reclamante para informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada ou requerer a medida processual que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000141-78.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: CINTHIA SANTIAGO 

DE SOUSA Vistos, Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, com a 

finalidade de informar a existência de vínculo empregatício, uma vez que a 

diligência está ao alcance da parte. Intime-se a parte exequente para 

indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste – MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003742-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA GONCALVES FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003742-58.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ZAIRA GONCALVES FORTES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer 

proposta por ZAIRA GONÇALVES FORTES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, na qual 

pleiteia o FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PRADAXA 150 MG E 

ENTRESTO 103/97 MCG. Consigno que as medicações deste processo 

são de USO CONTÍNUO, conforme é possível observar dos relatórios 

médicos, em ID nº. 21377759. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, 

atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos relativos 

à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da 

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

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

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, 

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

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

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

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

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (grifou-se). Já a 

Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da MAGISTRATURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos 
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termos da mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. 

Desta forma, em virtude de se tratar de medicamento de prestação 

continuada e da competência absoluta da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual, 

determino a redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, 

devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, 

inclusive encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 27 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004771-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004771-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARA BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da determinação 

judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas, 

conforme requerido pela parte autora em Id. 30266955. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também 

tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos 

individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende 

aos princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do 

Poder Público, razão pela qual acolho a justificativa para apresentação de 

apenas dois orçamentos. Assim, defiro o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para 

custear a realização da CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO 

BARIÁTRICO, para a parte requerente MARA BRITO DOS SANTOS. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via BacenJud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o alvará em favor do 

fornecedor, conforme apontado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a agendar a consulta, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001635-07.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIA SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por CLAUDIA SOARES DA CRUZ 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de 

R$102,88(cento e dois reais e oitenta e oito centavos) do órgão de 

cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$102,88(cento e dois reais e oitenta e oito centavos), referente ao 

contrato n°0233739998. Sustenta que não possui vínculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30749453) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A requerente sustenta que não 

possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$102,88(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Declaro a conexão entre os autos 

1001635-07.2020.8.11.0037 e 1001637-74.2020.8.11.0037, visto que trata 

da mesma autora e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 13/07/2020, às 09:40 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004949-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004949-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO Vistos, Trata-se de 

análise do pedido de Id 30325117 do Grupo Vida Clínica de Reabilitação 

referente à internação deferida nestes autos. O Município de Primavera do 

Leste/MT adimpliu a sentença, pois promoveu a internação do(a) 
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paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e efetuou o pagamento 

dos dois primeiros meses da internação. No mais, aportou-se aos autos a 

nota fiscal nº 202000000000066 (Id 30325121) e os relatórios informativos 

do paciente, bem como petição requerendo o pagamento das 

mensalidades em atraso. Assim, em relação ao pagamento da Clínica 

Especializada, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, da 

sentença e das ponderações do Município, determino o sequestro de 

numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), suficientes ao pagamento da internação pelo 

período de 09-11-2019 a 09-03-2020, com base na nota fiscal, 

quitando-se, com isso, a internação compulsória realizada na Comunidade 

terapêutica Grupo Vida Clínica de Reabilitação. HOMOLOGO A 

DESINTERNAÇÃO NOTICIADA EM ID 30325120. Após a efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do Grupo Vida Clínica de 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

base na nota fiscal supra indicada. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001637-74.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIA SOARES DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais c/c 

pedido liminar pleiteada por CLAUDIA SOARES DA CRUZ em face de 

BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de 

R$68,40(sessenta e oito reais e quarenta centavos) do órgão de cadastro 

de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$68,40(sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao contrato 

n°023962231000060FI. Sustenta que não possui vínculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30740335) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A requerente sustenta que não 

possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$68,40(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Declaro a conexão entre os autos 

1001635-07.2020.8.11.0037 e 1001637-74.2020.8.11.0037, visto que trata 

da mesma autora e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 13/07/2020, às 10:00 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001644-66.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CARINA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por CARINA DA SILVA SANTOS 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de 

R$159,98(cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) do 

órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$159,98(cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

referente ao contrato n°0255039363. Sustenta que não possui vínculo 

contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30744110) e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A requerente sustenta que não 

possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$159,98(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 
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urgência pleiteada. Analisando ainda os extratos da negativação, verifico 

que o documento carreado como comprovante de negativação não é 

válido, posto que emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no 

prazo de 15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. Cancele audiência 

de conciliação designada para o dia 13/07/2020, às 10:40 horas. 

Primavera do Leste-MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001656-80.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE JESUS GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização 

por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao 

crédito no valor de R$152,80(cento e cinquenta e dois reais e oitenta 

centavos) do órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. 

Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$152,80(cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), referente ao 

contrato n°0365448219. Sustenta que não possui vínculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30747982) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A requerente sustenta que não 

possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$152,80(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 1 6 5 6 - 8 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 1 6 5 7 - 6 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1001659-35.2020.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Cancele audiência de conciliação designada para o dia 

14/07/2020, às 08:00 horas. Primavera do Leste-MT, 27 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSANETE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001662-87.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSANETE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por DEUSANETE GOMES DOS 

SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor 

de R$291,84(duzentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) 

do órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$291,84(duzentos e noventa e um reis e oitenta e quatro centavos), 

referente ao contrato n°0245119919. Sustenta que não possui vínculo 

contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30749481) e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A requerente sustenta que não 

possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$291,84(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Analisando o extrato da negativação, verifico que o 

documento carreado como comprovante de negativação não é válido, 

posto que emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo 

qual DETERMINO a intimação da parte promovente, para, no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 09:00 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001572-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARGARETE TELES OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001572-79.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARGARETE TELES 

OLIVEIRA SOBRINHO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA pleiteada por MARGARETE TELES OLIVEIRA SOBRINHO em 

face de AVON COSMÉTICOS LTDA, ambas devidamente qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional a fim de que as requeridas excluam imediatamente a 

restrição ao crédito no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e 

nove centavos) do nome da requerente. Dos Fatos. Alega a requerente, 

em síntese, que tentou efetuar compras no crediário, porém foram 

negadas em virtude do seu nome estar negativado. Sustenta que solicitou 

à sua filha para que fizesse uma busca em seu CPF para saber a origem 

da restrição, motivo pelo qual descobriu a negativação em seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito – SERASA/ SPC em virtude de um 

suposto débito no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos) com a empresa requerida. Aponta que entrou em contato três 

vezes com a empresa reclamada, através de tele atendimento, em que 

lhes fora informada que não possuía débitos junto a mesma (“não há 

débitos para esse CPF”). Aduz a requerente que em análise ao documento 

fornecido pelo SPC, constatou que a origem do débito é Salvador/BA, lugar 

este que alega nunca ter ido e argumenta, ainda, que é moradora de 

Primavera do Leste/MT há mais de 20 anos. Apesar de já ter comprado na 

empresa requerida, assevera que jamais ficou devendo à mesma, visto 

que sempre quita suas dívidas dentro do prazo para vencimento. Vieram 

os seguintes documentos: Documento de Comprovação - Extrato SPC (Id. 

n°30623916); Cadastro Receita Federal Avon (Id. n°30623918); Áudios - 

ligação empresa requerida (Id. n°30623919 e 30623921) e demais 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos) em nome da Requerente junto a empresa 

Requerida, sendo que a inclusão no Órgão de restrição ao crédito SPC 

ocorreu em 14/10/2018, referente ao contrato número 074740041075354 

10201 (Id. n° 30623916). Analisando detidamente os áudios trazidos pela 

parte autora (Id. n°30623919 e 30623921), percebo que, ao menos em 

juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do 

débito cobrado, posto que durante a ligação foi informado pela empresa ré 

que a requerente não possuía boletos vencidos até o momento da ligação, 

o que será melhor analisado após respeitado os princípios do contraditório 

e ampla defesa. Sabe-se que a restrição do crédito repercute 

negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido neste auto, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

retirada do nome da parte requerente MARGARETE TELES OLIVEIRA 

SOBRINHO, inscrita no CPF n. 887.139.111-04, referente ao contrato 

n°074740041075354 10201, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), dos órgãos de proteção ao crédito, devendo 

ser providenciada a exclusão da negativação diretamente no órgão de 

restrição ao crédito respectivo (SPC). Serve a presente decisão de ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 27 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAECIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001643-81.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LAECIO SILVA SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por LAERCIO 

SILVA SANTOS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor 

de R$3.019,07(três mil, dezenove reais e sete centavos) do órgão de 

cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

parte requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$3.019,07(três mil, dezenove reais e sete centavos), referente ao 

contrato n°19831527. Sustenta que não possui vínculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30742188) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A parte requerente sustenta que 

não possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores da restrição ao crédito no valor de 

R$3.019,07(...). A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou 

depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar 

dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda o extrato da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Cancele audiência de conciliação 
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designada para o dia 13/07/2020, às 10:20 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001657-65.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE JESUS GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização 

por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCARD S.A, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao 

crédito no valor de R$673,86(seiscentos e setenta e três reais e oitenta e 

seis centavos) do órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor 

de R$673,86(seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), 

referente ao contrato n°42246305866222000. Sustenta que não possui 

vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que 

tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. 

n°30747987) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. A 

requerente sustenta que não possui vínculo contratual de prestação de 

serviços com a requerida e desconhece os motivos ensejadores da 

restrição ao crédito no valor de R$673,86(...). A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando 

aos autos comprovante de endereço recente(últimos três meses) e em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da negativação, 

verifico que o documento carreado como comprovante de negativação 

não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos responsáveis, 

motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte promovente, para, 

também no prazo de 15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de 

ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. Declaro a 

c o n e x ã o  e n t r e  o s  a u t o s  1 0 0 1 6 5 6 - 8 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1001657-65.2020.8.11.0037 e 1001659-35.2020.8.11.0037, visto que trata 

da mesma autora e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 08:20 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001212-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PACHECO ANICESIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001212-52.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO PACHECO ANICESIO 

EXECUTADO: CONSORCIO ENGETUC Vistos. Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. A parte executada devidamente 

intimada não impugnou o cumprimento de sentença. O fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 
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(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito atualizada em favor da parte exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO 

JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DA PARTE EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste/ MT, 27 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001689-70.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARIA DE LOURDES DE 

ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor 

de R$747,70(setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) do 

órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a parte requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$747,70(setecentos e quarenta e sete reis e setenta centavos), 

referente ao contrato n°384190501000030. Sustenta que não possui 

vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que 

tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. 

n°30767820) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. A 

parte requerente sustenta que não possui vínculo contratual de prestação 

de serviços com a requerida e desconhece os motivos ensejadores do 

débito discutido nos autos. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando o extrato da restrição ao crédito, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 10:40 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001659-35.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE JESUS GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização 

por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARIA DE JESUS 

GOMES DOS SANTOS em face de BANCO TRIANGULO S/A, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao 

crédito no valor de R$389,16(trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis 

centavos) do órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. 

Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em 

determinado estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$389,16(trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), 

referente ao contrato n°000507641682911. Sustenta que não possui 

vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que 

tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. 

n°30749453) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. A 

requerente sustenta que não possui vínculo contratual de prestação de 

serviços com a requerida e desconhece os motivos ensejadores da 

restrição ao crédito no valor de R$389,16(...). A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando 

aos autos comprovante de endereço recente(últimos três meses) e em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 
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reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da negativação, 

verifico que o documento carreado como comprovante de negativação 

não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos responsáveis, 

motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte promovente, para, 

também no prazo de 15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de 

ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. Declaro a 

c o n e x ã o  e n t r e  o s  a u t o s  1 0 0 1 6 5 6 - 8 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1001657-65.2020.8.11.0037 e 1001659-35.2020.8.11.0037, visto que trata 

de mesma autora e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 08:40 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001683-63.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais c/c 

pedido liminar pleiteada por LUIZ ANDRADE LIMA em face de BANCO 

BRADESCO S/A, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na 

exclusão das restrições ao crédito no valor de R$74,06(setenta e quatro 

reais e seis centavos), valor de R$291,02(duzentos e noventa e um reais 

e dois centavos) e o valor de R$276,35(duzentos e setenta e seis reais e 

trinta e cinco centavos) do órgão de cadastro de inadimplentes (SERASA). 

Dos Fatos. Alega, em síntese, que a parte requerente foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em razão das 

restrições no valor de R$74,06(setenta e quatro reais e seis centavos), 

valor de R$291,02(duzentos e noventa e um reais e dois centavos) e o 

valor de R$276,35(duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos). Sustenta que não possui vínculo contratual de prestação de 

serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a controvérsia 

administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: 

Extrato da restrição ao crédito(id. n°30765006) e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A parte requerente sustenta que 

não possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores das restrições ao crédito. A respeito, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “A 

antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação 

prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da 

parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, 

ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo 

da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando 

aos autos comprovante de endereço recente(últimos três meses) e em 

seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório. Declaro a conexão entre os autos 

1001683-63.2020.8.11.0037 e 1001685-33.2020.8.11.0037, visto que trata 

do mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 14/07/2020, às 09:20 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001685-33.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por LUIZ ANDRADE LIMA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de 

R$96,77(noventa e seis reais e setenta e sete centavos) do órgão de 

cadastro de inadimplentes (SERASA). Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

parte requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$96,77(noventa e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao 

contrato n°0379391366. Sustenta que não possui vínculo contratual de 

prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou resolver a 

controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30765791) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A parte requerente sustenta que 

não possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores do débito discutido nos autos. A 

respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: 

“A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Intime-se a parte reclamante para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos 

três meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório. Declaro a conexão entre 

os autos 1001683-63.2020.8.11.0037 e 1001685-33.2020.8.11.0037, visto 

que trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a 

união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da 

situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a 

celeridade e concentração dos atos processuais. Cancele audiência de 

conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 09:40 horas. Primavera 

do Leste-MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-53.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DARCI FERRARI (EXECUTADO)

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010355-53.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: IRINEU FRANCISCO ROTILI 

EXECUTADO: ANTONIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI 

Vistos. Tendo em vista que o imóvel “FAZENDA ARAGUARITA”, com 

matricula de número 1.133, LIVRO 2, FOLHAS 01F, está em nome de 

terceiro (Guilherme Ferrari), conforme documento de Id. 16529395, 

INDEFIRO a penhora deste, posto que a penhora deve incidir sobre bens 

de propriedade do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. BEM IMÓVEL 

REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. A penhora 

deve incidir sobre bens de propriedade do devedor, não sendo admitida 

sobre imóvel registrado em nome de terceiros quando não houver 

demonstração da existência de escritura de compra e venda em prol do 

executado pendente de registro. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080582059, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080582059 RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) EM RELAÇÃO AO 

PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS DE CAPITAL: Entendo que existe a 

possibilidade de penhora das cotas capitais da Cooperativa CCR de 

Primavera do Leste e do Primacredi em nome do executado ANTONIO 

DARCI FERRARI - CPF: 109.286.691-49, conforme pleiteado na petição de 

Id. 16529108. Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

PENHORA – COTAS – COOPERATIVA – ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE 

É admissível a penhora de cotas de cooperativa, não se exigindo o 

cumprimento do disposto no art. 861 do CPC, por não se tratar de 

sociedade simples ou empresária. E torna permitido a adjudicação dessas 

cotas, sem necessidade de avaliação, observado o que dispõe o art. 876, 

caput, c. c. o § 1º do art. 861, ambos do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 

- AI: 21739271220198260000 SP 2173927-12.2019.8.26.0000, Relator: 

Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/01/2020, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020). Sendo assim, oficie-se 

às Cooperativas de Crédito apontadas no ID. n°16529108, a saber, 

Cooperativa CCR de Primavera do Leste e Primacredi, a fim de que 

proceda ao bloqueio do valor concernente à cota capital da parte 

executada, até o limite do valor do débito atualizado em Id. n° 3410759 

(R$51.686,89), cientificando que em caso de penhora positiva, poderá se 

manifestar nos autos, em 10 (dez) dias. Positiva a penhora, intime-se a 

parte executada, conforme prevê o artigo 841 do NCPC. Negativa a 

penhora, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 dias. Além disso, DEFIRO A PENHORA DO IMÓVEL DE 

MATRÍCULA N° 10.085, LIVRO 2, FOLHA 01F, NA COMARCA DE 

POXORÉU, DE 20 (VINTE) HECTARES, posto que se encontra em nome da 

parte executada ANTONIO DARCI FERRARI (Id. n°16529118). Reduza-se a 

termo a penhora do bem de matrícula n° 10.085, livro 2, folha 01f, de 20 

(vinte) hectares, consistente em imóvel situado no Município de 

Poxoréo/MT. Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis daquela 

Comarca requisitando a averbação da penhora às margens da matrícula 

do imóvel, devendo ser encaminhado a este Juízo cópia da matrícula 

atualizada, no prazo de 10(dez) dias. Com a juntada da matrícula com a 

averbação, expeça-se mandado para avaliação do imóvel, devendo na 

ocasião os devedores serem intimados, para, querendo, impugnar a 

penhora e a avaliação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006129-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006129-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em que devidamente 

intimado o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação. Por esta 

razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado de R$ 1.344.76 (um mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a título de 

honorários advocatícios dativos ( 1,5 URH). Solicite-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a apuração do 

valor líquido devido, juntamente com a distinção da atualização monetária, 

juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 

11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as peças exigidas naquele 

Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV (art. 13, § 2º, da Lei 

12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), expeça-se ofício 

requisitório diretamente ao ente público citado, para pagamento do valor 

indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de tributação, assim 

como comprovar todos os pagamentos nos autos. O ofício requisitório 

deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 11/2017-CM, bem 

como ser instruído com as peças lá apontadas. Comprovado o pagamento 

no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de sequestro do 

numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 e o 

Provimento nº 11/2017-CM. Em que se pese o Provimento nº 6/2020 – CM 

de 12 de fevereiro de 2020 que determinou, em caráter experimental, o 

cadastramento das RPV”s originárias das Varas e Juizados das 

Comarcas do Estado onde tramitam os processos da Fazenda Pública por 

meio do Sistema SRP, entendo que ainda está sendo questionada a 

viabilidade de realização dos cálculos, bem como instituídos os 

procedimentos para dar efetividade ao provimento, razão pela qual deixo 

de determinar que a Secretaria deste Juizado proceda aos cálculos. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e 

registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001693-10.2020.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA CRISTINA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais c/c 

pedido liminar pleiteada por KEILA CRISTINA GOMES DA SILVA em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS - NPL, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor de 
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R$747,70(setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) dos 

órgãos de restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a parte 

requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$837,88(oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), 

referente ao contrato n°16039171621. Sustenta que não possui vínculo 

contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que tentou 

resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. n°30769343) e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. A parte requerente sustenta que 

não possui vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida e 

desconhece os motivos ensejadores do débito discutido nos autos. A 

respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: 

“A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Intime-se a parte reclamante para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos 

três meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório. Analisando o extrato da 

restrição ao crédito, verifico que o documento carreado como 

comprovante de negativação não é válido, posto que emitido por sites e 

não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

parte promovente, para, também no prazo de 15(quinze) dias, carrear aos 

autos extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em 

seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada 

inscrição. Cancele audiência de conciliação designada para o dia 

14/07/2020, às 08:00 horas. Primavera do Leste-MT, 27 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001701-84.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PAMELA PEREIRA DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por 

danos morais c/c pedido liminar pleiteada por PAMELA PEREIRA DA 

ROCHA em face de BANCO BRADESCARD S/A, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional consistente na exclusão da restrição ao crédito no valor 

de R$573,39(quinhentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) 

dos órgãos de restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

parte requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$573,39(quinhentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), 

referente ao contrato n°4180530481353000. Sustenta que não possui 

vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Pondera que 

tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito(id. 

n°30773849) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015 , a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. A 

parte requerente sustenta que não possui vínculo contratual de prestação 

de serviços com a requerida e desconhece os motivos ensejadores do 

débito discutido nos autos. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 300 do CPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando o extrato da restrição ao crédito, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

15(quinze) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Cancele audiência de conciliação 

designada para o dia 15/07/2020, às 08:40 horas. Primavera do Leste-MT, 

27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ANTONIO NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JORGE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003121-61.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RUDIMAR ANTONIO NARDI 

REQUERIDO: EDILSON JORGE SANTOS Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

RUDIMAR ANTONIO NARDI e EDILSON JORGE SANTOS, noticiado nos 

autos em ID. n°28438394. Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo 

prevê o pagamento mediante depósito na conta informada pelo reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 26 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001926-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE FREITAS QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001926-75.2018.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ROBSON DE FREITAS QUEIROZ Vistos, Em relação aos 

pedidos de apreensão da CNH e passaporte bem como de bloqueio dos 

cartões de crédito em nome do executado, entendo que são medidas que 

atingem liberdades fundamentais do executado, que não estariam ao 

alcance do juiz numa ação patrimonial e, ainda, que pouca efetividade 

trariam ao processo. Além disso, não é tema pacífico na jurisprudência 

sua possibilidade, uma vez que podem incorrer em afronta a inúmeros 

princípios, vejamos: AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. APREENSÃO 

DE CNH, BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. 

Tem-se que o deferimento do pedido de apreensão da CNH, bem como 

bloqueio de cartões de crédito dos executados mostra-se 

desproporcional, além das medidas pretendidas configurarem 

constrangimento desnecessário aos executados e viola o direito à 

liberdade de locomoção, garantido pelo art. 5º, XV, da CF, sendo que em 

nada contribuirão para a satisfação do crédito do exequente, tratando-se 

apenas de penalização das pessoas devedoras, infringindo a máxima de 

que apenas o patrimônio e não as pessoas respondem pelas dívidas. 

(TRT-17 - AP: 00705006619985170001, Relator: JOSÉ CARLOS RIZK, Data 

de Publicação: 03/04/2019) EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. A 

pretensão do exequente, consistente na suspensão da CNH, acutila os 

princípios da menor onerosidade do devedor, dignidade humana, 

proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como não demonstra 

utilidade direta na satisfação do crédito exequendo, eis que não resulta em 

constrição de bens passíveis de garantir a execução. (TRT-7 - AP: 

00004173720145070035, Relator: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, 

Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: 11/06/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO COMO FORMA DE 

GARANTIR O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INDEFERIMENTO 

DO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE A DÍVIDA E A 

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA CNH - MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. 1- No caso em espeque, o agravado não saldou o débito 

executado pelo ora agravante, sendo infrutíferas as tentativas de bloqueio 

via BacenJud, Renajud, Infojud. 2-Neste caso, entendo que inexiste uma 

relação causal entre a dívida e a determinação de suspensão da CNH, não 

guardando a decisão a devida proporcionalidade e razoabilidade com o 

objeto da ação. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. 

( A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º  2 0 1 9 0 0 8 0 8 4 8 7  n º 

único0002511-37.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 18/06/2019) (TJ-SE - 

AI: 00025113720198250000, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 

18/06/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO 

PASSAPORTE DO EXECUTADO. Inexiste fundamento legal a justificar o 

constrangimento ilegal e violação de direito fundamental do indivíduo de ir e 

vir, assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal. Agravo de Petição a 

que se nega provimento. (TRT-2 00021572420115020019 SP, Relator: 

NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 19/02/2020) 

Desta forma, por não ter qualquer utilidade direta na satisfação do crédito 

e por inexistir relação causal entre os pedidos e a dívida, INDEFIRO OS 

PEDIDOS de apreensão da CNH e do passaporte bem como de bloqueio 

dos cartões de crédito em nome do executado. Inexistem bens a serem 

penhorados, pelo que, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Expeça-se certidão de crédito, se de 

interesse do credor, para os fins legais, o que deve ser requerido nos 

autos no prazo de cinco dias. Expedida a certidão, se o caso, e transitada 

esta em julgado, arquive-se, com baixa. 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: 1003470-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO QUEIROZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003470-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVANILDO QUEIROZ PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte reclamante, por suposta erro na sentença de Id 

27842266. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a sentença proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007524-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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: 

1007524-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA MARIA DE ANDRADE 

PIRES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., BANCO BRADESCO Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por 

suposto erro na sentença de Id 27807064. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a 

sentença proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 26 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004604-63.2018.8.11.0037

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:

FERNANDO JUNGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo n.º 1004604-63.2018.8.11.0037 Reclamante: Marcieli Vedovatto 

EIRELI - EPP Reclamado: Fernando Junges 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 In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida no importe atualizado de R$ 234,92 (duzentos e trinta e 

quatro reais e noventa e dois reais), referente a compra de produtos 

efetivada na empresa requerida, conforme documentos acostados à 

inicial, estando este débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se 

que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 15.10.2019, 

ID 25165482, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

25.11.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 148,18 (cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no 

importe R$ 148,18 (cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos), 

referente aos cupons fiscais anexados na inicial, e por consequência, 

CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal valor, corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. desde os 

respectivos vencimentos. 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, 26 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1005014-24.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES SILVA 

PARTE RÉ: JOÃO PAULO ALVES DE ANDRADE SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança de cheque. A parte autora 

narrou que em agosto de 2017 teria recebido o cheque n. 015691, do 

BANCO DA AMAZÔNIA, emitido pela parte promovida, pré-datado para o 

dia 10/08/2017, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Que depositou o 

cheque, mas o cheque foi recusado pelo motivo 35, ou seja, cheque 

fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante 

("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda 

com rasura no preenchimento. Afirmou que entrou em contato com o 

requerido, todavia, o requerido não atendia as ligações. Sustentou que a 

requerida age de forma dolosa, pois não existe fraude, assim nos pedidos 

requereu a satisfação do crédito e a reparação em danos morais. A parte 

requerida apresentou contestação, afirmando que não possui negócio 

jurídico com a parte autora, arrazoou que foi vítima de estelionato, que não 

possui conta bancária no Banco da Amazônia, afirmou a assinatura 

lançada na cártula difere da sua, e o RG estampado na cártula também é 

diverso do seu, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica 

dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTOS Preliminar Em relação às preliminares arguidas, 

salienta-se que à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de 

agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos 

narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, por essas razões rejeito 

às preliminares em epígrafe. Mérito A controvérsia consiste em verificar 

se o réu é devedor da parte autora. Insta salientar que, no presente caso, 

a causa debendi deve ser provada, na medida que a parte autora optou 

por internar ação de cobrança. Além do mais, o título apresentado perdeu 

sua força executiva em razão do transcurso do prazo prescricional de 

seis meses. No caso dos autos, a parte autora deixou de mencionar a 

causa debendi do título recebido, isto é, não mencionou e não provou a 

origem do negócio jurídico que deu causa ao recebimento do título. Acerca 

do tema decidiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui 

entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a 

aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no 

pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor apresentado nenhuma 

fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao 

título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito 

ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 778247 RJ 

2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016).”. 

No mesmo trilhar: “(...)Tratando-se de cheques que não estão sendo 

cobrados por meio de ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei do 

Cheque), nem por meio de ação monitória (súmula no 299/STJ), mas sim 

por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985, é 

imprescindível a demonstração da causa debendi, uma vez que o cheque 

perdeu sua natureza cambial e o referido dispositivo legal estabelece que 

a ação de cobrança deve ser "fundada na relação causal". (STJ, AgRg no 

REsp 1104489/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(...) (Acórdão n.926982, 

20150110094753ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 11/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 482)”. 

Portanto, no caso, o autor não provou o fato constitutivo do seu direito, 

vez que deixou de demonstração a origem do negócio jurídico. Id. Num. 

17019100 - Pág. 1. De outra face, a parte ré se afastou do seu ônus 

probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Vez que apresentou boletim 

de ocorrência, carta do Banco da Amazônia, que confirmam a tese 

defensiva apresentada. A carta do Banco informa que a conta corrente 

0101.653-37, Agência 28, não consta e nunca constou no sistema da 

instituição financeira. Id. Num. 17019096 - Pág. 1. Além do mais, 

comprovou-se que a assinatura lançada na cártula é diversa da 

assinatura apresentada no documento pessoal do autor, o registro geral 

também não corresponde com o registrado no documento pessoal do 

autor. (ID. Num. 17019091 - Pág. - 1 Num. 17019092 - Pág. 3). Dessa 

forma, diante de todo conjunto probatório apresentado, tenho que razão 

não assiste à parte autora, vez que ficou demonstrado que o réu foi vítima 

de fraude. Diante disso, a cobrança não merece acolhimento. Do mesmo 

modo, inexistindo ato ilícito fica afastado a condenação por danos morais. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 
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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. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 26 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE OLIVEIRA ARRUDA NETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000471-46.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: Wilkinson 

Rodrigues dos Passos Parte Reclamada: Lindomar de Oliveira Arruda Neta 

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 presente demanda 

se trata de Execução de Título Extrajudicial, não tendo sido localizado 

nenhum bem passível de penhora. Assim a parte Exequente apresentou 

cálculo atualizado para expedição da certidão de crédito. Pelo exposto, 

reconheço a inexistência de bens passíveis de penhora, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente Execução por Quantia Certa, nos termos do 

§4º do art. 53 da Lei 9.099/95, bem como determino que seja expedida a 

certidão de crédito, nos termos PROVIMENTO Nº. 84/2014 – CGJ. 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. Expeça-se o necessário. 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. Intimem-se as partes da sentença. 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: 1006355-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI FRANZINI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1006355-85.2018.8.11.0037 Reclamante: Cristieli Franzini 

Marques Reclamada: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. (1ª 

Reclamada) e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. (2ª 

Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro 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 (art. 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

incompetência do Juizado Especial Cível: Preliminarmente, a 2ª Reclamada 

sustentou que há um laudo técnico que comprova que o aparelho objeto 

da lide apresentou oxidação em razão da entrada de líquidos, bem como, 

que tal fato é decorrente de culpa exclusiva da consumidora. Ademais, a 

2ª Ré destacou que, para confirmar o ocorrido, seria necessária a 

realização de uma prova pericial, cuja complexidade afasta a competência 

do Juizado Especial para apreciação do feito. Com amparo nos referidos 

argumentos, a 2ª Ré pugnou para que o processo fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia às considerações acima 

mencionadas, tenho que as mesmas devem ser repelidas. Apesar de a 2ª 

Ré ter ventilado que o aparelho objeto da lide apresentou oxidação em 

razão da entrada de líquidos, tenho que o referido argumento não guarda 

absolutamente nenhuma relação com os presentes autos, pois, segundo 

consta do laudo anexo à defesa (Id. nº 17479871), o diagnóstico técnico 

indica que o bem apresenta “tela quebrada” (causado por impacto ou forte 

pressão). Além disso, considerando que o famigerado laudo técnico se 

encontra devidamente protocolizado nos autos, entendo ser prescindível a 

realização de qualquer perícia adicional, pois, a referida prova iria retardar 

de forma injustificada a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: Como matéria preliminar, a 1ª 

Reclamada sustentou que, ao encaminhar o produto para a assistência 

técnica, o mesmo não apresentava qualquer dano/avaria. Além disso, a 1ª 

Ré destacou que qualquer dano ocasionado no produto no posto 

autorizado ou mesmo no transporte realizado pelos Correios não lhe pode 

ser imputado. Por entender que não possui legitimidade para figurar no 

polo passivo, a 1ª Reclamada postulou para que o processo fosse extinto 

sem a resolução do mérito. Não obstante os argumentos apresentados 

pela 1ª Reclamada, entendo que os mesmos não reivindicam a guarida 

deste juízo, pois, em se tratando da fornecedora responsável não só pela 

venda, como também, pela coleta do produto viciado e ainda, 

principalmente, pelo envio do bem à assistência técnica, entendo que a 

mesma detém responsabilidade solidária (artigo 7º, parágrafo único, do 

CDC) por eventuais danos suportados pelo consumidor. Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição 

inicial que, na data de 07/10/2016, adquiriu junto à 1ª Reclamada um 

aparelho celular (Motorola Moto G3), mediante o pagamento da importância 

de R$ 1.100,00. A Autora relatou que, em setembro/2017, o seu aparelho 

apresentou problemas (desligava sozinho), motivo pelo qual, na data de 

18/09/2017, diligenciou até a 1ª Ré. A Reclamante destacou que, na 

ocasião, o seu aparelho foi recolhido e enviado para a assistência técnica 

da 2ª Reclamada, tendo o bem ficado por mais de 30 dias sob a 

responsabilidade das empresas. A Postulante informou que, com o retorno 

do produto, constatou não só que o problema persistia, como também, que 

o bem se encontrava fisicamente danificado e ainda, que segundo o laudo 

da 2ª Ré, o aparelho teria perdido a garantia por se encontrar com a tela 

quebrada. A Demandante destacou que o aparelho foi entregue à 1ª 

Reclamada em perfeitas condições estéticas/físicas, bem como, que 

apesar de o referido estabelecimento ter coletado novamente o produto, 

não foi autorizado o envio do mesmo para a assistência. A Reclamante 

relatou que, apesar de ter tentado resolver a questão administrativamente 

por intermédio do PROCON, não obteve sucesso e ainda, foi notificada 

para retirar o aparelho da 1ª Ré. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a 1ª Reclamada teceu algumas considerações acerca 

da inversão do ônus da prova, bem como, sustentou que se o produto foi 

danificado no posto autorizado ou mesmo no transporte realizado pelos 

correios, não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade, cabendo à 

fabricante a restituição da quantia paga pelo aparelho. A 1ª Reclamada 

defendeu que inexistem danos morais a serem indenizados, pois, além de 

não ter sido apresentada nenhuma prova, a situação vivenciada pela 

Reclamante não passou de um mero aborrecimento. Com amparo nos 

referidos argumentos, a 1ª Ré pugnou pela improcedência da lide. Ao 

protocolar a sua defesa, a 2ª Ré sustentou meritoriamente que o vício do 

produto (danos físicos) decorreu de mau uso por parte da Reclamante, 

bem como, que tal fato não só se caracteriza como sendo uma causa 

legítima de perda de garantia, como também, isenta a responsabilidade da 

empresa fornecedora. Por fim, a 2ª Reclamada defendeu a inexistência de 

danos morais indenizáveis, bem como, que a situação vivenciada pela 

Autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ainda, que não 

há fundamento no tocante ao pedido de restituição do valor pago pelo 

celular. Com amparo nos referidos argumentos, a 2ª Demandada postulou 

pela improcedência da demanda. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, 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, entendo que o direito milita em favor 
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das pretensões inaugurais. Embora a 2ª Reclamada tenha protocolado nos 

autos um “Relatório Técnico” (Id. nº 17479871) atestando que o produto 

apresentava a tela quebrada, bem como, que o vício teria sido ocasionado 

por impacto ou forte pressão e ainda, que tal fato seria uma causa 

excludente da garantia, tenho plena convicção de que o referido 

documento não se presta em isentar as Reclamadas de suas 

responsabilidades. Conforme pode ser visualizado no documento anexo 

ao Id. nº 15361527, antes de o produto ser encaminhado à assistência 

técnica, a 1ª Reclamada não só foi a responsável pela coleta da 

mercadoria, como também, registrou que o produto se encontrava “em 

perfeito estado” e ainda, consignou que o defeito apresentado era 

simplesmente que o aparelho “não liga”, ou seja, considerações que 

retiram completamente a credibilidade do laudo supracitado. Não se pode 

olvidar que, apesar de o produto ter sido enviado à assistência técnica na 

data de 18/09/2017 (Id. nº 17619851), o vício original do produto deixou de 

ser devidamente sanado e o pior, o celular foi devolvido com a tela 

trincada (tanto é que foi objeto de uma segunda coleta por parte da 1ª Ré 

na data 08/11/2017, oportunidade em que, como condição do produto, foi 

exarado que “o mesmo voltou da assistência com a tela quebrada”), o que, 

definitivamente, faz emergir a falha na prestação dos serviços de ambas 

as Reclamadas, pois, não tiveram cuidados mínimos com o produto que 

lhes foi confiado para reparo pela consumidora. Cumpre salientar 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), as 

Reclamadas assumem todos os riscos dos seus respectivos negócios, 

razão pela qual, deveriam ter adotado todas as medidas preventivas que 

se fizessem necessárias para evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados. Reza o artigo 18 do Código do 

Consumidor que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como, tendo 

em vista que o vício questionado pela consumidora (o celular não ligava) 

não foi devidamente consertado no prazo legal, tenho plena convicção de 

que ambas as Reclamadas respondem solidariamente pelo novo defeito 

que comprometeu ainda mais a utilização do produto (o qual, registra-se, 

da exegese da 1ª ordem de coleta, não foi ocasionado pela consumidora), 

devendo ser compelidas a promover a devolução do valor outrora 

despendido pela cliente para aquisição do produto, ou seja, R$ 1.100,00 

(hum mil e cem reais), justamente por se tratar de uma faculdade conferida 

legalmente à consumidora. Já no que se refere à pretensão da Reclamante 

em ser indenizada a título de danos morais, entendo que a mesma clama 

por proteção jurisdicional. A princípio, uma simples situação de 

descumprimento contratual (ausência de reparo de produto no prazo 

legal), não seria motivo suficiente para ensejar o reconhecimento da 

violação de qualquer atributo relacionado à personalidade da consumidora. 

No entanto, in casu, não bastasse o fato do vício originalmente 

questionado não ter sido sequer apreciado pela 2ª Reclamada, 

consigna-se que o produto foi devolvido com a tela trincada (ou seja, uma 

condição totalmente distinta daquela quando o produto foi coletado pela 1ª 

Ré) e ainda, mesmo a Demandante tendo tentado resolver a questão 

administrativamente por intermédio do PROCON, não obteve sucesso em 

seu intento, restando evidenciado um flagrante desvio produtivo por parte 

da consumidora. Não se pode olvidar que o “novo” vício apresentado pelo 

celular não teve absolutamente nenhuma contribuição da Reclamante 

(tanto é que, reitero, a 1ª Ré declarou ter coletado o mesmo em “perfeito 

estado”), sendo apenas reflexo do desleixo e falta de cuidado das 

empresas fornecedoras. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, 

de suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de 

Justiça vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de 

abalo moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Logo, considerando que 

as condutas incorridas pelas Reclamadas contribuíram diretamente para 

com o martírio vivenciado pela Reclamante, tenho que as empresas Rés 

deverão ser devidamente responsabilizadas. No que se refere 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 art. 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 os fatos 

debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera de um mero aborrecimento cotidiano), uma vez que a 

Reclamante teve de despender de seu valioso tempo para solucionar 

problemas ocasionados única e exclusivamente pela falta de compromisso 

das empresas Reclamadas. A fim de corroborar a fundamentação 

exarada no presente decisum, segue destacado, por analogia, um julgado 

do TJRJ: “Apelação cível. Relação de consumo. Aparelho celular com 

defeito. Ação indenizatória ajuizada em face da vendedora, da assistência 

técnica e da fabricante do aparelho. Solidariedade dos fornecedores na 

cadeia de fornecimento. Aparelho que não teve os vícios sanados, após 

ter sido encaminhado duas vezes à loja autorizada. Fornecedores de 

produtos de consumo duráveis e não duráveis que são responsáveis 

pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Inteligência do art. 

18 caput Lei 8.078/90. Defeito comprovado pela consumidora com base 

em documentos. Excludentes da responsabilidade objetiva não provadas 

pelos réus. Devolução do valor pago conforme art. 18, § 1º, II CDC, de 

forma simples, com correção e juros. Dano moral decorrente do 

desrespeito às legitimas expectativas do consumidor, bem como pela 

perda de tempo na resolução do problema. Desvio produtivo do 

consumidor. Recente jurisprudência do STJ. Sentença de improcedência 

que se reforma. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 

00581447420158190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 5 VARA 

CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 

26/06/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2018).”. 

(Destaquei). 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. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o locupletamento 

indevido da Reclamante, 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, rejeito as preliminares arguidas 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 para: - CONDENAR solidariamente as Reclamadas a 

promover a restituição do montante anteriormente pago pela Reclamante 

para aquisição do produto, ou seja, R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), a 

ser corrigido pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o aparelho foi coletado para 

envio à assistência (18/09/2017); - CONDENAR solidariamente as 

Reclamadas ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à Reclamante, 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, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Autora (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. 
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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. 

Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICADORA TRB LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B.A. 282 TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001374-13.2018.8.11.0037 Parte Reclamante: Retificadora 

TRB LTDA ME Parte Reclamada: B. A. 282 Transportes LTDA – EPP 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 atualizada de 

R$ 9.587,35 (nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), valor este que não foi adimplido pela parte Requerida. A parte 

Requerente foi intimada para apresentar novo endereço da parte 

Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme consta na intimação de 

ID 24564352, 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, motivo 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. Intimem-se as partes da sentença. P. 

Leste-MT, 26.03.2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001879-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO TRAMPUSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número do Processo: 1001879-04.2018.8.11.0037 Parte Requerente: 

Alexsandro Trampusch Parte Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou o remédio 

jurídico satisfatório desejado. Tendo a parte Requerida efetuado o 

pagamento integral da condenação, bem como com a anuência da parte 

Requerente quanto a quitação desta, a extinção do feito é à medida que se 

impõe. Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se este 

processo. 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. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004302-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRIM DE AVILA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1004302-97.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

NAIRIM DE AVILA PARTE RÉ: PAGSEGURO INTERNET LTDA SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos Narrou a parte autora que realizou transação no valor 

de R$ 13.200,00, às 23:00 horas do dia 04/06/2019 através de sua 

máquina de cartões PAGSEGURO e não recebeu os valores, pois estes 

foram bloqueados. Foi informada que até o dia 12/06/2019 o valor seria 

disponibilizado, mas a promessa não foi cumprida, proferiu diversas 

reclamações, todavia o valor continuou bloqueado até a propositura da 

demanda. Em face disso, requereu a reparação em danos morais e o 

desbloqueio dos valores. A ré se opôs aos fatos, informou que houve 

bloqueio por motivos de segurança, sustentou que houve desbloqueio dos 

valores em 14/08/2019, argumentou que o último envio de documentos por 

parte da autora teria ocorrido em 01/08/2019, por fim pugnou pela 

improcedência de todos os pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 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, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, a parte autora 

utiliza os serviços da empresa ré para receber valores dos seus clientes, 

tal circunstância não afasta de sua condição de consumidora, pois esta 

não comercializa os serviços da empresa ré, assim o CDC deve reger a 

relação em análise. Sobre a lide, cinge-se a controvérsia acerca da 

existência de vício na prestação do serviço. Denota-se que o bloqueio do 

valor ocorreu em 05/06/2019, e desde o dia 06/06/2019 a requerida já 

estava na posse da documentação solicitada para efetuar o desbloqueio 

do valor, conforme ficou provado pela tela "central de soluções” no ID. 

Num. 22295200 - Pág 3. Verifica-se que o valor somente foi desbloqueado 

em 14/08/2019, assim não é razoável aguardar o desbloqueio por mais de 

trinta dias, ademais o valor somente foi desbloqueado após a propositura 

da presente demanda. Ressalta-se que cumpre à parte ré 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. No caso 

em tela, a parte autora tentou resolver o impasse na via extrajudicial, 

porém não obteve êxito. Com efeito, evidenciado o mau atendimento e 

descaso ao consumidor é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O descaso e má prestação do serviço 

ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.”. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Quanto ao 

valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 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. 
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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, 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). 3. Dispositivo Em face do exposto, 

OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

1) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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. 2) conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita 

em eventual recurso; 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. Intimem-se as partes da sentença. 

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: 1005816-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005816-85.2019.8.11.0037 Reclamante: Camila Neia da Silva 

Reclamada: Via Varejo S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro 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 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: 

A Reclamante alegou na petição inicial que, ao atualizar o seu cadastro em 

uma instituição financeira, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 3.943,80. No 

entanto, a Autora informou não ter realizado transação comercial com a 

empresa Ré, bem como, que desconhece a origem de sua negativação. A 

Postulante relatou que, apesar de ter contestado a compra diretamente no 

estabelecimento da Reclamada (chegando inclusive a preencher o 

competente formulário), não obteve sucesso em resolver a questão. Por 

entender que foi negativada indevidamente e ainda, 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, ao tomar conhecimento do ocorrido, prestou à consumidora todos os 

esclarecimentos sobre a compra realizada. A empresa Ré esclareceu que, 

após acionar os seus setores administrativos, constatou que a 

negociação foi objeto de fraude, pois, um terceiro se passou pela Autora 

utilizando-se de documentação falsificada. A Reclamada defendeu que, 

em se tratando de fraude, não há de se falar em prática de ato ilícito por 

parte da empresa, pois, a mesma foi tão vítima quanto a Autora. Por fim, a 

Reclamada destacou que inexistem danos morais a serem indenizados, 

pois, o problema suportado pela Reclamante retrata, no máximo, um 

aborrecimento. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, 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, entendo que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, tempestivo registrar que a própria 

Reclamada reconheceu que a negociação realizada em nome da 

Reclamante foi objeto de uma fraude (haja vista que um terceiro se utilizou 

de documentação falsificada), o que, por si só, confere total credibilidade 

à tese sustentada na peça vestibular. Embora a empresa Ré tenha 

ventilado argumentos no intuito de eximir-se de suas responsabilidades, 

convém alvitrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de 

uma relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

mesma assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria 

ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias 

para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados. Outrossim, não se pode olvidar que a matéria debatida 

nesta lide (fraude na contratação) não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas pela Reclamada (pois, a empresa Ré deve sempre zelar 

pela segurança na formalização de qualquer contrato junto aos seus 

clientes), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, reitero que a 

mesma não tem o condão para isentar a empresa Ré de suas 

responsabilidades. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, 

oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem 

(Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e 

ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): 

“Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o 

regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo 

dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a 

distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os 

termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é 

considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado 

caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é 

estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta 

condição estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, 

afastando totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano 

sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, considerando que a 

negociação realizada em nome da Reclamante foi proveniente de uma 

fraude, entendo que tanto a cobrança quanto a negativação registrada em 

detrimento da parte Autora se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), motivo pelo qual, a Reclamada deve ser compelida em 

responder por todo o infortúnio vivenciado pela consumidora. 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 art. 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 a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando, em muito, a esfera de um simples aborrecimento, como quis 

inocentemente fazer prevalecer a Reclamada), uma vez que a 

Reclamante, mesmo não tendo adquirido nenhum produto junto a qualquer 

loja do grupo “Via Varejo”, ainda assim teve o seu nome negativado de 

forma irregular perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, 

segue transcrita, por analogia, uma recente decisão do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - VÍNCULO JURÍDICO NÃO COMPROVADO - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. Inexistindo nos autos prova hábil a evidenciar a 

existência de relação jurídica entre as partes a legitimar o débito e a 

negativação, há que se reconhecer a irregularidade da inscrição nos 

cadastros restritivos de crédito, sendo devida a declaração de 

inexistência da dívida e, por conseguinte, a irregularidade da inscrição, 

bem como a reparação por danos morais (...). (TJ-MG - AC: 

10000160497483002 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 09/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020).”. (Destaquei). 

No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 
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revela necessária, pois, consoante entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso (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 da dívida debatida nos autos, o fato da 

Reclamante não possuir nenhuma anotação creditícia adicional e ainda, a 

fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

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 

inexistência da dívida debatida nos presentes autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva da anotação 

creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito 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 24696981. 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. Primavera do 

Leste-MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011476-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ALMEIDA CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8011476-77.2015.8.11.0037 Promovente: SEBASTIANA DE 

ALMEIDA CARDOSO Promovido: VIVO S.A Vistos etc., Insta salientar, que 

foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (conforme ID 

19694706) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se 

manteve inerte. Outrossim, verifica-se que desde Abril de 2019 o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: 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; Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, 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. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

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. Intimem-se as partes da sentença. P. Leste-MT, 26 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004699-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELLO & GUEDES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004699-59.2019.8.11.0037 Promovente: MELLO & GUEDES 

LTDA - ME Promovido: OI S.A 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 de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito Em breve síntese: Narra a empresa autora que possuía 

junto a Requerida contrato para fornecimento de internet para a linha (66) 

3497 -3436 e 3497 – 3364, que a Requerida lhe ofertou um aumento no 

pacote para 20 megabytes, todavia, após a instalação nenhuma das linhas 

funcionou, que o técnico da empresa esteve na sede da Requerente e 

constatou que as linhas não recebiam os 20 megabytes contratados e que 

não havia nada a ser feito. Que resolveu cancelar o pacote, quando foi 

informado que para o cancelamento deveria pagar o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) por linha em razão da fidelidade. Que contratou serviço que 

nunca foi prestado e que a empresa se recusou a cancelar o contrato 

mesmo ciente que a autora não estava com as linhas funcionando, tanto 

que a autora contratou os serviços de internet com outra empresa. Que 

constam em aberto valores de serviços que não foram prestados. Na 

contestação (ID 25853635) a Reclamada alega que as linhas que a autora 

possuía foram canceladas sem multa em 05/03/2019, e foram cancelados 

por inadimplência e que a linha 66 34973436 fora cancelada por 

inviabilidade técnica, que embora possam ter ocorrido falhas, não fora por 

desídia da empresa. Ao final pleiteia pela improcedência dos pedidos 

autoral. Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a 

procedência dos pedidos é a medida que se impõe, mormente porque a 

reclamada não apresentou provas em contestação que legitimasse a 

inclusão dos dados da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

sendo assim a restrição é indevida. A empresa Reclamada não 

apresentou nenhum documento eficaz a ponto de comprovar que os 

serviços foram devidamente prestados à autora. A autora alega que em 

abril de 2018, contratou novo plano, porém os serviços não foram 

prestados e mesmo assim houve cobrança de valores e a inserção de 

seus dados nos cadastro de proteção ao crédito (conforme ID 22780274). 

Conforme dito, a empresa não se dignou a comprovar que a autora tenha 

se utilizado das linhas e sequer impugnou os vários protocolos juntados 

pela empresa Autora. Portanto a inclusão do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito por cobrança em que não houve a prestação de 

serviço, se torna indevida. Ademais, é incontroverso a restrição lançada 

em nome da parte autora e que apesar das intempéries alegadas na 

contestação, a Ré possui o dever de indenizar ante a falha na prestação 

de serviço que maculou os dados da autora. No caso, se incumbiu a 

autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na sua inclusão indevida, razão pela qual o 
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cancelamento da restrição é a medida que se impõe. No que tange ao 

pedido de danos morais, tenho que este é cabível, tendo em vista que, 

conforme entendimentos jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica 

configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da 

violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à 

imagem e bom nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, 

"em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge 

seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, 

ainda que indireta.” Nesse sentido: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO 

– INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se 

como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o 

bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas 

jurídicas; não apenas aqueles que afetam a alma e o sentimento do 

indivíduo, valores próprios do ser humano. 2. A ofensa à empresa tanto 

pode causar-lhe prejuízo de ordem material quanto de ordem apenas 

moral, devendo recompor-se o seu patrimônio dessa natureza atingido. 

Irrelevante que o reflexo não seja íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a 

tanto não se limita o conceito a extrair-se do vocábulo "honra". O uso 

indevido do nome da empresa configura violação à imagem e valores 

sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividades e 

acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 

3. A pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que 

violados quaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso 

X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador não a 

distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – 

(Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” 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). É de 

bom alvitre ressaltar que a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica 

em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, autorizando a 

presunção de abalo na sua reputação, no seu nome e na sua imagem 

perante a sociedade. A propósito, ressalto que o dano moral da pessoa 

jurídica deve ser interpretado em sentido amplo, ou seja, a partir do 

resultado produzido pela conduta antijurídica da Ré à honra objetiva da 

demandante, a qual foi suficiente gravosa para macular o bom nome 

empresarial, além de sua credibilidade nas tratativas comerciais. 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 devendo 

ser fixado um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que não seja demasiadamente elevado de modo a 

aumenta sem propósito o patrimônio da vítima, todavia que não se torne 

irrelevante àquele que causou o dano, a fim de lhe inibir a reincidência no 

ato ilícito. Necessário se faz se tentar às circunstâncias do caso 

concreto, à gravidade do prejuízo e a situação econômica das partes 

envolvidas, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputados pela reclamada; 2) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Decisão 

sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002349-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO 

MEIRA Visto, etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, em 

seu artigo 355, inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” (República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil 

Brasileiro, Lei n.º 13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas 

situações em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a 

teor do artigo 344 do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão 

de conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “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.” 

(República Federativa do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 

9.099/1995). No caso em testilha, denota-se que a parte reclamada 

AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO MEIRA foi devidamente citada no ID 

20929957 e não compareceu a audiência de conciliação ID 21991030, bem 

como, não apresentou contestação quedando-se inerte. Em virtude disso, 

DECRETO a revelia da parte reclamada AMANDA KIMBERLI DE ARAUJO 

MEIRA, nos termos do artigo 344 do CPC, e passo ao julgamento 

antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II do Código de Processo 

Civil. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO movida por MARISA 

COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP em face de AMANDA KIMBERLI 

DE ARAUJO MEIRA, advindos de venda de produtos. Aduz a parte 

reclamante em sua exordial que essa é credora da parte reclamada da 

quantia de R$65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos) referentes 

à venda de mercadorias, representadas por notas promissórias. A parte 

reclamada mesmo devidamente citada não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, quedou-se inertes, tornando 

os fatos apresentados pela parte reclamante como incontroversos. 

Compulsando os autos, verifico que ficou claramente demonstrado 

através das provas documentais coligidas nos autos, que se trata de 

cobrança de vendas no valor total de R$65,80 (sessenta e cinco reais e 

oitenta centavos). Cabia à reclamada demonstrar o pagamento da dívida 

mencionada na inicial, não o fazendo, presume-se verdadeira a alegação 

de que o débito permanece inadimplido. Diante de todo o exposto pela 

parte reclamante e do silêncio da reclamada sobre os documentos 

acostados, verifico que o pleito da parte reclamante merece parcial 

guarida do poder judiciário. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, e via de consequência, CONDENO a requerida a 

pagar à parte reclamante a dívida na quantia de R$65,80 (sessenta e 

cinco reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação 

(24/05/2019). A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ TRAZER AOS AUTOS 

CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO POTRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001355-41.2017.8.11.0037 Promovente: INSTITUTO 

EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME Promovido: LEANDRO POTRICH Vistos 

etc., A parte Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda (conforme ID 18586516), sendo a parte autora intimada a se 

manifestar requerendo o que de direito (conforme ID 24027355). A parte 

reclamante somente juntou aos autos procuração (ID 30263911) e não 

atendeu a referida intimação, deixando transcorrer silente. Logo, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em 

razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca 

o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, 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. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO 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. Intimem-se as partes da sentença. P. 

Leste-MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010665-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO JACINTO GEBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ADRIANE STOLLMEIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010665-54.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: TARCISIO JACINTO GEBERT 

EXECUTADO: SCHEILA ADRIANE STOLLMEIER 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 designação da audiência de conciliação para 

tentativa de composição. É breve relato. Decido. Inicialmente, INDEFIRO a 

designação da audiência de conciliação, uma vez que a sua 

obrigatoriedade se aplica aos processos para o procedimento comum, 

sendo certo que, no presente caso, estamos diante de 

execução/cumprimento de sentença. Ademais, é desnecessária a 

designação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem se 

conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação de 

conciliação. Superada a expectativa retro, passo a análise da ausência de 

bens penhoráveis para satisfação do crédito exequendo. 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 5(cinco) 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011672-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONY SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA LOURENCETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011672-13.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: RONY SANTOS DA SILVA 

EXECUTADO: TANIA APARECIDA LOURENCETO 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 suspensão processual pelo prazo de 01(um) ano 

para obtenção de bens penhoráveis. É breve relato. Decido. Descabe a 

suspensão do feito nos 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 5(cinco) 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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004717-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DINIZ COSTA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TEIXEIRA HENRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004717-17.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ELENICE DINIZ COSTA 

EXECUTADO: SIMAO TEIXEIRA HENRIQUE 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 suspensão processual pelo prazo de 01(um) ano para obtenção 

de bens penhoráveis. É breve relato. Decido. Descabe a suspensão do 

feito nos Juizado 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 5(cinco) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMACRE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002167-15.2019.811.0037 Reclamante: S M C INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS LTDA. - ME. Reclamada: 

RODOMACRE TRANSPORTE E LEGÍSTICA LTDA. EPP. 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 de 

Cobrança proposta por S M C INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE 

MADEIRAS E METAIS LTDA. - ME em desfavor de RODOMACRE 

TRANSPORTE E LEGÍSTICA LTDA. EPP (Id. 19495505). Citada em 

08/05/2019 (Id. 19945610), a parte Reclamada não compareceu na 

Audiência de Conciliação (Id. 21826973). Vieram os autos conclusos. 

Passo ao exame do Mérito. Preliminarmente, decreto a revelia da parte 

Reclamada, tendo em vista que foi devidamente citada, não compareceu 

na audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação, 

conforme determina o art. 20, da Lei n° 9099/1995 c/c. Enunciado n° 20 do 

FONAJE. Compulsando os autos, verifico que a parte Reclamante pretende 

receber o valor de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais) 

oriundos de despesas suportadas em razão da conduta desidiosa da 

parte Reclamada. Argumenta, que contratou a empresa Reclamada para 

emitir conhecimento de transporte, documento este necessário para o 

transporte de mercadorias. No entanto, por descuido da parte Reclamada, 

o caminhão pertencente à empresa Reclamante foi retido no Posto Fiscal 

por irregularidades no referido documento. Como consequência, a 

empresa Reclamante teve que contratar advogados, bem como pagar 

diárias pelo período em que o veículo ficou retido, perfazendo o montante 

objeto da presente cobrança judicial. Ocorre, que a parte Reclamante não 

juntou nos autos o Contrato de Serviços entabulado com a empresa 

Reclamada, nem o documento emitido por ela supostamente de forma 

irregular, não existindo qualquer outra prova da existência de relação 

jurídica entre as partes. Ademais, não trouxe documentos que comprovem 

a certeza e exigibilidade do crédito, tais como comprovante do pagamento 

das diárias, por exemplo. Assim, em que pese a decretação da revelia, a 

parte Reclamante deveria trazer o mínimo de prova para subsidiar o seu 

pedido, não sendo exonerada integralmente do ônus probatório. A esse 

respeito, a jurisprudência é firme: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - REVELIA 

DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS 

DO DIREITO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A revelia 

possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, o que não exime à autora do ônus de produzir a prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC. Não havendo elementos capazes de demonstrar que, de fato, as 

partes celebraram contrato de locação verbal, a confirmação da sentença 

de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJMG - 

Acórdão Apelação Cível 1.0398.13.000985-3/001, Relator(a): Des. Alberto 

Henrique, data de julgamento: 31/01/2019, data de publicação: 08/02/2019, 

13ª Câmara Cível). (Grifei). Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. 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, arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 26 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, 26 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008152-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1008152-96.2018.811.0037 Reclamante: VANDERLEI BADARO PEREIRA. 

Reclamada: AYMORÉ. 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 VANDERLEI BADARO PEREIRA em desfavor da 

AYMORÉ (Id. 17070465). Foi concedida tutela antecipada para determinar 

a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito – 
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Id. 17087654. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 20095697), 

tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 20236475. 

Impugnada a contestação no Id. 20446454, 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, 

conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de 

suposta manutenção indevida de 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 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 manutenção indevida da negativação após o pagamento dos 

débitos. Argumenta que efetuou o pagamento integral do débito objeto de 

negativação, o qual também era objeto de ação cautelar de busca e 

apreensão, sendo que nos autos do referido procedimento, a parte 

Reclamada reconheceu o adimplemento e o processo foi arquivado. Aduz 

que, aproximadamente nove meses depois, foi surpreendido com a 

informação de que seu nome continuava negativado. Na ocasião, tentava 

obter crédito perante outra instituição financeira, o que foi recusado. A 

parte Reclamada, por sua vez, apresentou contestação contrária ao 

objeto da lide, pois alega matérias de fato e de direito relacionados à 

protesto, quando na verdade se discute nos autos a manutenção indevida 

da negativação perante os órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Da 

análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não comprovou a 

legitimidade da manutenção da negativação dos débitos, tendo em vista 

que a parte Reclamante realizou o pagamento, e, inclusive, com anuência 

expressa da própria parte Reclamada. Ademais, a empresa que solicita a 

abertura de registro negativo é quem também detém a responsabilidade de 

solicitar o seu cancelamento, no prazo de 05 dias contados do pagamento, 

conforme entendimento sedimentado na Súmula 548, do Superior Tribunal 

de Justiça, a saber: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida 

em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Portanto, tem o 

dever de reparar os prejuízos morais pela manutenção indevida, incidindo 

a responsabilidade civil objetiva. Ademais, conforme entendimento pacífico 

na jurisprudência, 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, os débitos mantidos indevidamente negativados por negligência da 

empresa Reclamada devem ser declarados inexistentes, sendo ato ilícito 

sua manutenção. Por conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que 

d e v e r á  s e r  f i x a d o  e m  a t e n ç ã o  a o s  c r i t é r i o s  d a 

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$ 19.523,66 (dezenove mil quinhentos e vinte e três 

reais e sessenta e seis centavos), objeto de negativação em 06/11/2017, 

determinando-se 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$ 6.000,00 

(seis mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do 

arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. 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, 26 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, 26 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. MARIO SONAGLIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1005335-59.2018.811.0037 Reclamante: ALEXANDRE DE SOUZA 

SANTOS. Reclamada: D. MARIO SONAGLIO - ME. 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 

e Pedido de Tutela Antecipada proposta por ALEXANDRE DE SOUZA 

SANTOS em desfavor de D. MARIO SONAGLIO - ME (Id. 14474082). Foi 

concedida tutela antecipada para determinar a exclusão do protesto em 

nome do Reclamante – Id. 14989087. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 20962379), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 21069280. Impugnada a contestação no Id. 21194287, 

vieram os autos conclusos. Passo ao exame das Preliminares e do Mérito. 

Preliminarmente, alega a parte Reclamada sua ilegitimidade passiva, por 

não ter realizado o protesto, não sendo a causadora direta ou indireta do 

dano. Sob o mesmo fundamento, afirma existir carência da ação. No 

mérito, imputa a responsabilidade exclusivamente ao Banco SICOOB, 

arguindo em seu favor o reconhecimento da excludente de 

responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que o objeto do protesto foi uma duplicata, emitida pela 

parte Reclamada e transferida por endosso-mandato à instituição 

financeira Banco SICOOB. Inicialmente, imperioso esclarecer que o 

endosso na modalidade mandato não transfere a titularidade do crédito ao 

endossatário, mas apenas o direito de efetuar a cobrança e dar quitação 

do seu valor em nome do endossante. Assim, o endossante-mandante (D. 

MARIO SONAGLIO – ME), por ser o único detentor dos direitos 

decorrentes do título, possui legitimidade passiva e deve responder por 

ilegalidade no protesto, ainda que de forma solidária no caso de abuso ou 

culpa do endossatário-mandatário. Portanto, afasto as preliminares 

alegadas. Demais disso, constato que a parte Reclamante comprovou a 

quitação dos débitos, antes mesmo do vencimento, restando latente a 

ocorrência de protesto indevido, passível de reparação civil. A 

responsabilidade pelo protesto indevido é objetiva e prescinde de prova de 

dolo ou culpa, de acordo com farta jurisprudência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA QUITADA - 

ENDOSSO MANDATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MANDANTE - 

DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. - O endosso-mandato não exime a 

responsabilidade do mandante, o qual responde solidariamente com o 

mandatário, ainda que este aja extrapolando os poderes outorgados ou de 

forma culposa. Precedentes do STJ. - Quanto aos danos morais, é 

pacífico que nos casos de inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes ou protesto indevido, o dano moral é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da demonstração do efetivo prejuízo, sendo este presumido. - 

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização 

por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na 

proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de 

gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, 

assim, estimular a prática danosa. (TJMG - Acórdão Apelação Cível 

1.0261.15.000621-9/001, Relator(a): Des. Sérgio André da Fonseca 

Xavier, data de julgamento: 06/04/2016, data de publicação: 08/04/2016, 
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18ª Câmara Cível). (Grifei). Lado outro, entendo que o dano suportado pela 

parte Reclamante foi de menor intensidade, isto porque a parte Reclamada, 

tão logo comunicada da ilegalidade do protesto, efetuou o cancelamento 

do registro no dia 10/08/2018 (Id. 21069282), antes mesmo da concessão 

de tutela antecipada pleiteada por via judicial, que ocorreu em 27/08/2018). 

O registro do protesto ocorreu em 24/07/2018, sendo que permaneceu 

indevidamente ativo por cerca de 21 dias, fato que deve ser levado em 

conta no momento da fixação do dano, 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 pelo 

afastamento das preliminares levantadas, assim como pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), objeto de protesto em 24/07/2018, 

determinando-se sua exclusão dos cadastros negativos, caso ainda ativo, 

pelo que ratifico a decisão liminar. b) condenar a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do 

arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. 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, 26 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, 26 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011131-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (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°.: 

8011131-14.2015.811.0037 Exequente: CLEIDE VIEIRA DE 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 CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando o recebimento do valor de 

R$ 5.371,59 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) - Id. 25570897. A decisão judicial de primeiro grau condenou a 

parte Executada à obrigação de pagar o terço constitucional sobre todo o 

período de férias da servidora (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 15% sobre o valor da condenação (Id. 22521735). 

Intimada para impugnar, a parte Executada concordou com os cálculos 

apresentados (Id. 27269031). 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. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 26 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, 26 de 

março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003765-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SILVA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003765-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELIEZER SILVA DE MORAIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO 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 ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência, movida por ELIEZER SILVA DE 

MORAIS em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DO LESTE, na qual pretende a disponibilização de 

consulta com ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. Deferida a tutela provisória 

de urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação 

de disponibilizar a consulta médica ao Reclamante, conforme decisão em 

ID nº. 21492345. Expediu-se mandado de citação e de intimação ao 

Município de Santo Antônio do Leste, na pessoa do Secretário Municipal 

de Saúde, para cumprimento da tutela provisória de urgência deferida, o 

qual foi positivamente cumprido pelo Oficial de Justiça, conforme certidão 

positiva acostada aos autos, em ID nº. 22153253. Após, como se observa 

em nota fiscal acostada, em ID nº. 22389010, e manifestação da parte 

Reclamante, em ID nº. 24682488, realizou-se a consulta com o ortopedista. 

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 21492345, alegou 

preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, que o 

Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento 

da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município de Santo Antônio 

do Leste deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua defesa. 

A parte Reclamante apresentou Impugnação à Contestação, em ID nº. 

25407643. O Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento das 

preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 26278348. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de lesão completa do LCA e lesão menisco medial, no joelho esquerdo, 

CIDs M 23.5 e M 23.2, razão pela qual necessita do fornecimento de 

consulta médica com especialista em ortopedia, além dos demais 
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tratamentos posteriores, que se fizerem necessários. Afirma, ainda, ser 

hipossuficiente não possuir recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do procedimento. Instado a se manifestar, o NAT 

apresentou Parecer Técnico nº 1177/2019, em ID n°. 21468902. O Estado 

de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir 

a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, 

sustenta que a pretensão destes autos compromete a isonomia e o 

acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos 

demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o 

Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o 

mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a 

determinados direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o 

Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que 

resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 

1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. 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. 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. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento da consulta 

médica com ortopedista, pleiteada nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes 

Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de processo Civil, para condenar, solidariamente, os Reclamados a 

custearem o fornecimento de consulta médica com especialista em 

ortopedia e demais tratamentos correlatos que se fizerem necessários, 

desde que devidamente justificados. Consigno que a tutela jurisdicional já 

foi exaurida, inexistindo novo pedido, conforme nota fiscal, em ID nº. 

22389010, e manifestação da parte Reclamante, em ID nº. 24682488. 

Expeça-se, de imediato, alvará em favor do Estado de Mato Grosso caso 

exista saldo remanescente em conta vinculada e, após, nada sendo 

requerido e transitada esta em julgado, arquive-se o processo, com baixa. 

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, 25 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, 25 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004178-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004178-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE PAULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE 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 ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por JOSE PAULO DOS SANTOS em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento do medicamento XARELTO 

20mg, necessário ao tratamento das patologias que o acometem, quais 

sejam, embolia pulmonar e tuberculose (CID I 26 e A 15.6). Deferiu-se a 

tutela provisória de urgência satisfativa para cominar às partes 

Reclamadas a obrigação de fornecer a medicação pleiteada, conforme 

decisão em ID nº. 22271026. Decorrido o prazo, sem o cumprimento 

voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 23029894, 

e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 23327113. 

Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 24442677, a 

fim de comprovar ter adquirido o medicamento, conforme prescrição 

médica, em ID nº. 22173710, página 03. O Estado de Mato Grosso, em sua 

defesa, no ID nº. 22753633, alegou preliminarmente a ausência de 
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interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às 

leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 24196052, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. A parte Reclamante impugnou às contestações, em 

ID nº. 24897839. O Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento 

das preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 26950836. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer o 

medicamento pleiteado. 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 como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de EMBOLIA PULMONAR E TUBERCULOSE (CID I 26 e A 15.6) e, em razão 

das patologias mencionadas, necessita do uso do medicamento XARELTO 

20mg. Ressalta que o medicamento possui alto custo e não pode ser 

arcado por ela, sem colocar em risco a normalidade e o sustento de sua 

família. O Núcleo de Apoio Técnico foi ouvido através do Parecer Técnico 

nº 0998/2019, em ID nº. 22244752. O Estado de Mato Grosso aduz não 

poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e 

defende a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas 

trágicas”, como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder 

Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão 

destes autos compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por 

beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste 

razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas 

limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a 

finalidade de conferir maior efetividade a determinados direitos sociais 

indispensáveis à dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: 

“[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de 

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 

compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 

capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 

assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 

também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). 

Ademais, é unânime, na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão 

individual do direito à saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial 

desse direito frente à inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia 

e o acesso universal à saúde. 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. 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. 

Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo 

ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento 

do medicamento pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem O 

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XARELTO 20MG e os demais 

tratamentos médicos correlatos que se fizerem necessários, desde que 

devidamente justificados. Consigno que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de bloqueio 

BACENJUD, em ID nº. 23029894, e nota fiscal apresentada pela parte 

Reclamante, em ID nº. 24442677. Expeça-se, de imediato, alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em 

conta vinculada e, nada sendo requerido e transitada esta em julgado, 

arquive-se, com baixa. 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, 25 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, 25 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003697-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY DE JESUS MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003697-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VIVIANY DE JESUS MARINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE 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 ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por VIVIANY DE JESUS MARINHO em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e demais procedimentos futuros 

necessários ao tratamento de TROMBOFILIA (CID.10D68), com histórico de 

perda gestacional em dois episódios, em razão da mesma patologia, e por 

existir risco de morte fetal e complicações de saúde a futura genitora. 

Deferiu-se a tutela provisória de urgência satisfativa para cominar às 

partes Reclamadas a obrigação de fornecer a medicação pleiteada, 

conforme decisão em ID nº. 21428657. Decorrido o prazo, sem o 

cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 21905612, 

e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 22038891. 

Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 22709573, a 

fim de comprovar ter adquirido o medicamento, conforme prescrição 

médica, em ID nº. 21336897, página 03. O Estado de Mato Grosso, em sua 

defesa, no ID nº. 21909737, alegou preliminarmente a ausência de 

interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às 

leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 23001276, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. A parte Reclamante impugnou às contestações, em 

ID nº. 24899989. O Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento 

das preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 26280554. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer o 

medicamento pleiteado. 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 como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e demais procedimentos futuros 

necessários ao tratamento de TROMBOFILIA (CID.10D68), com histórico de 

perda gestacional em dois episódios, em razão da mesma patologia, e por 

existir risco de morte fetal e complicações de saúde a futura genitora. 

Ressalta que o medicamento possui alto custo e não pode ser arcado por 

ela, tampouco é encontrado junto à Farmácia Municipal ou à Secretaria de 

Saúde Municipal. O Núcleo de Apoio Técnico foi ouvido através do Parecer 

Técnico nº 0998/2019, em ID nº. 21409166. O Estado de Mato Grosso 

aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de 

ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do possível e das 

“escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir a atuação do 

Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a 

pretensão destes autos compromete a isonomia e o acesso universal à 

saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos demais. Pois bem. 

Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a 

despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo 

existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a determinados 

direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o Ministro do STF, 

Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por 

implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 

3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização 

revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 

ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade 

e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 

plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 

direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o 

direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o 

direito à segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). 

Ademais, é unânime, na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva 

do possível não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico 

de um direito fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A 

cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 

Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - 

encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 

existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 

emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana 

(ARE 639.337, Rel. Min. Celso de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo 

existencial deve ser compreendido como um complexo de direitos básicos 

a serem garantidos pelo Estado, com o fim de assegurar a existência 

digna da pessoa humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão 

individual do direito à saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial 

desse direito frente à inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia 

e o acesso universal à saúde. 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. 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. 

Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo 

ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento 

do medicamento pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 
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RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e tratamentos 

correlatos que se fizerem necessários, desde que devidamente 

justificados. Consigno que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo 

novo pedido, conforme recibo de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 

22002652, e nota fiscal apresentada pela parte Reclamante, em ID nº. 

22709573. Expeça-se, de imediato, alvará em favor do Estado de Mato 

Grosso de eventual saldo remanescente existente em conta vinculada e, 

nada sendo requerido e transitada esta em julgado, arquive-se, com baixa. 

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, 25 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, 25 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004839-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004839-93.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUDITH DOS SANTOS 

MORAES 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 ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência, movida por JUDITH DOS SANTOS 

MORAES em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, na qual pretende o fornecimento de 

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA E DE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Deferida a tutela provisória de urgência 

satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

disponibilizar o procedimento médico pleiteado e os demais que se fizerem 

necessários em decorrência das patologias, conforme decisão em ID nº. 

22930502. Após, a parte Reclamante apresentou orçamentos dos exames 

a serem custeados pelos Reclamados, em ID nº. 27091195 O Estado de 

Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 24338073, alegou preliminarmente 

a ausência de interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode 

desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o 

acesso universal à saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de 

Contestação, em ID nº. 24888784, arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante Impugnou às Contestações, em ID nº. 25503082. O Ministério 

Público se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e pela 

procedência do pedido, em ID nº. 26273522. É o breve relato. Decido. I. 

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está presente 

sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por fornecer exames médicos. 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 como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de ODINOFAGIA CRÔNICA, com hipótese 

diagnóstica de DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (CID K21), 

bem como TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA 

(CID M 50.1). Em razão das patologias que a acometem, necessita da 

realização dos exames de RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA 

COLUNA LOMBO-SACRA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Afirma que é 

hipossuficiente economicamente e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do exame. Informa ter procurado o 

Sistema Único de Saúde deste Município, conforme ofício nº 

206/DPPVA/MT/2019, por meio da Defensoria Pública, porém o Município 

afirmou que a responsabilidade é do Estado, ante o alto nível de 

complexidade do procedimento e possível lesão ao erário. Realizou-se 

parecer técnico nº 1833/2019 pelo NAT, acostado aos autos, em ID nº. 

22790513. O Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. 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. 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 
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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 exames, de procedimentos e de medicamentos 

necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em 

consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento dos exames 

médicos, pleiteados nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem os EXAMES 

DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA E 

DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, bem como outros procedimentos correlatos 

que se fizerem necessários, desde que devidamente justificados. 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, 25 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, 25 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005861-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

TEREZINHA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005861-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZINHA MACHADO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 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 CIVIL 

PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

agindo na tutela de TEREZINHA MACHADO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, na qual pretende o fornecimento de 

procedimento de CIRURGIA DE ESTENOSE DE ANASTOMOSE 

(RECONSTRUÇÃO DE FÍSTULA). Deferida a tutela provisória de urgência 

satisfativa para cominar às partes Reclamadas a obrigação de 

disponibilizar o procedimento médico pleiteado e os demais que se fizerem 

necessários, em decorrência das patologias, conforme decisão em ID nº. 

25130582. Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, 

realizou-se o sequestro do numerário correspondente em face do 

Município de Primavera do Leste, em ID nº. 26241395, e expediu-se alvará 

para levantamento do valor, em ID nº. 26463784. Após, intimada a parte 

Reclamante a agendar o procedimento e apresentar a nota fiscal, a fim de 

comprovar a sua realização, em ID nº. 26497797, essa não o fez. O 

Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 

27047140, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente 

ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação 

pretendida. A parte Reclamante Impugnou às Contestações, em ID nº. 

27577012, na qual se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e 

pela procedência do pedido É o breve relato. Decido. I. DA PRELIMINAR DE 

MÉRITO: A) ILEGITIMIDADE PASSIVA O Município de Primavera do Leste 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato 

Grosso como o único responsável por fornecer procedimento pleiteado 

nestes autos. 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 como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de colostomia e de estenose de anastomose e que, diante da gravidade de 

seu quadro clínico, necessita realizar CIRURGIA DE AIH ESTENOSE DE 

ANASTOMOSE (RECONSTRUÇÃO DE FÍSTULA). Afirma que é 

hipossuficiente economicamente e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do procedimento. Instado a se 

manifestar, o NAT enviou o Ofício nº0328/2019, em ID nº. 24933129. 

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. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, 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 sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: “(...) atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 
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assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º, da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 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 exames, de 

procedimentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas 

hipossuficientes. Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, a Parte Reclamada não 

trouxe aos autos prova de ausência de disponibilidade financeira para 

deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a Parte Reclamante busca 

preservar a dignidade humana, que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015). 

Ademais, não se trata de conferir tratamento desigual da Parte Reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O Reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a Reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO as preliminares de mérito arguidas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar o Reclamado a custear CIRURGIA DE ESTENOSE DE 

ANASTOMOSE (RECONSTRUÇÃO DE FÍSTULA), bem como outros 

procedimentos correlatos que se fizerem necessários, desde que 

devidamente justificados. Consigno não haver nos autos informação 

quanto ao exaurimento da tutela jurisdicional, visto que, após intimada a 

parte Reclamante a agendar o procedimento e apresentar a nota fiscal 

para prestação de contas, em ID nº. 26497797, essa não o fez. Diante 

disso, regularmente expedido o alvará, em ID nº. 26463784, intime-se a 

Reclamante para que preste informações quanto à realização do 

procedimento cirúrgico e, caso já tenha este sido efetuado, que apresente 

nos autos documento para comprovação. 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, 25 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, 25 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003760-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003760-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE 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. 
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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 ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por JOÃO DA SILVA DUARTE em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento de EXAME DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR e de CONSULTA COM MÉDICO 

NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM COLUNA. Deferida a tutela 

provisória de urgência satisfativa para cominar às partes Reclamadas a 

obrigação de disponibilizar o procedimento médico pleiteado, conforme 

decisão em ID nº. 21512045. Decorrido o prazo, sem o cumprimento 

voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 23183427, 

e expediu-se alvarás para levantamento do valor, em ID nº. 23717479 e 

24240536. Após, a parte Reclamante apresentou as notas fiscais, em ID 

nº. 25974211, a fim de comprovar a realização do exame médico e da 

consulta com o especialista. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no 

ID nº. 21768440, alegou preliminarmente a ausência de interesse 

processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis 

orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 23165551, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. O Ministério Público se manifestou pelo não 

acolhimento das preliminares e pela procedência do pedido, em ID nº. 

25115651. É o breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de 

interesse processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o 

interesse processual está presente sempre que a parte tiver a 

necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o objeto 

pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o 

Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva 

e indicou o Estado de Mato Grosso como o único responsável por 

fornecer exames médicos e consultas. 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 como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de TRANSTORNO DISCAL + OSTEOARTROSE, 

FUNCIONAL, APRESENTANDO DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL (CID – M 

51.9/ M 19.9/ M54), razão pela qual necessita urgentemente dos 

tratamentos supracitados. Em razão das patologias que a acometem, 

necessita da realização de EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA 

COLUNA LOMBAR e CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO 

ESPECIALISTA EM COLUNA. Afirma que é hipossuficiente 

economicamente e que não possui recursos financeiros suficientes para 

arcar com os custos do exame e da consulta médica. O Núcleo de Apoio 

Técnico foi ouvido através do Parecer Técnico nº 1427/2019(Id 21470844) 

manifestando-se nos seguintes termos: 1- Quanto à doença alegada: Há 

laudo de ressonância que comprova a presença do agravo alegado. 2- 

Quanto à necessidade da realização da consulta e exame: o paciente já 

foi avaliado por ortopedista e a consulta por neurocirurgião foi efetuada 

pela via eletiva o que infere que se pode aguardar o agendamento pela via 

administrativa. Não há nos autos pedido medico de exame complementar, 

sendo assim não se pode afirmar que haja indicação de realização do 

exame. 3- Quanto ao pedido: solicita-se consulta com neurocirurgião. Não 

foi encaminhado pedido medico de exame complementar. 4- Quanto à 

urgência do procedimento: não há urgência no procedimento solicitado; 

não há risco de vida imediato; 5- Observação: De acordo com o pacto de 

gestão estabelecido pelo Ministério da Saúde, este município está 

habilitado como gestor pleno do sistema, desta forma a contratualização 

das unidades de serviço de baixa e média complexidade, como consultas 

médicas, é de total responsabilidade do gestor MUNICIPAL. O Estado de 

Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir 

a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, 

sustenta que a pretensão destes autos compromete a isonomia e o 

acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos 

demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o 

Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o 

mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a 

determinados direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o 

Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que 

resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 

1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. 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. 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 
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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 exames, de procedimentos e de medicamentos 

necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em 

consonância à legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento do exame e da 

consulta médica, pleiteados nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, CONSULTA COM 

MÉDICO NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM COLUNA e demais 

procedimentos correlatos que se fizerem necessários, desde que 

devidamente justificados. Consigno que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de bloqueio 

BACENJUD, em ID nº. 23183427, e notas fiscais apresentadas pela parte 

Reclamante, em ID nº. 25974211. Expeça-se, de imediato, alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em 

conta vinculada e, nada sendo requerido e transitada esta em julgado, 

arquive-se, com baixa. 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, 26 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, 26 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004805-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DE BARROS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004805-21.2019.811.0037 Reclamante: TAMIRES DE BARROS 

NASCIMENTO Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e 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. 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 de Obrigação de Fazer proposta 

por TAMIRES DE BARROS NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando, 

inicialmente, tutela antecipada para obter a realização de cirurgia no olho 

esquerdo (Inicial - Id. 22661875). Foi deferida tutela antecipada em 

desfavor das partes Reclamadas (Id. 22880816), sendo efetivada por 

meio de sequestro de numerário na conta do Estado de Mato Grosso (Id. 

24969852). Juntada nota fiscal no Id. 25973998. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação no Id. 23759852 e o Município de Primavera do 

Leste no Id. 25004093. A parte Reclamante impugnou às contestações (Id. 

28354861), tendo o Ministério Público manifestado pelo afastamento das 

preliminares e procedência do pleito inicial (Id. 29236572). Passo ao exame 

das Preliminares e do Mérito. Pois bem. Preliminarmente, o Estado de Mato 

Grosso alega ausência de interesse processual, por ser a saúde um 

direito social e não comportar pretensões individuais, bem como por 

comprometer os recursos públicos. Aduz também, que o Estado não pode 

desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, defendendo 

a aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas” 

como fundamento para impedir que o Poder Judiciário atue no campo dos 

direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão autoral compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Todavia, tais argumentos não merecem ser 

acolhidos. Isto porque, o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis a 

uma vida digna. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “(...) a noção 

de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 

condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 

pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 

prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 

de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 

proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 

segurança (ARE 639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (Grifei). Ademais, é 

unânime na jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível 

não pode ser invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito 

fundamental (o mínimo existencial). Nesse sentido: “(...) A cláusula da 

reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 

o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável 

limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, 

no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do 

postulado da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. 

Min. Celso de Mello)”. (Grifei). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. Além disso, o direito à saúde é 

compreendido como um direito individual e coletivo. A dimensão individual 

do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do 

AgR-RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um 

direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que 

conduz o indivíduo e o Estado à uma relação jurídica obrigacional. A 

pretensão individual do direito à saúde visa justamente proteger o núcleo 

essencial desse direito frente à inércia do poder Público, o que não viola a 

isonomia e o acesso universal à saúde. De outra banda, o Município de 

Primavera do Leste defende, de forma preliminar, o reconhecimento de 

sua ilegitimidade passiva, bem como no mérito pleiteia o reconhecimento da 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o 

fornecimento de medicamento considerado de alto custo. Nesse ponto, 

importante ressaltar, que o STF reafirmou a responsabilidade solidária 

entre os entes federados quanto ao atendimento à saúde, em decorrência 

da competência comum fixada pela Carta Magna, conforme decisão 

proferida no RE 855.178 (com Repercussão Geral), cuja ementa: 

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. (Min. Relator Luiz Fux). Portanto, deve ser reconhecida a 

responsabilidade solidária das partes Reclamadas, sendo que o pleito 

inicial foi atendido por meio de tutela antecipada e bloqueio das contas do 

Estado de Mato Grosso. O caso concreto. Verifica-se dos documentos 

anexados e do parecer do NAT, os quais instrumentalizam o processo, 

que a realização da cirurgia solicitada era necessária para salvaguardar à 

saúde e a qualidade de vida da parte Reclamante. Ademais, diante da 

impossibilidade financeira da parte Reclamante e da recusa dos entes 

públicos em fornecer o atendimento adequado, restou imprescindível a 

concessão de tutela judicial para garantia dos preceitos constitucionais, 

especialmente da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Por 

outro lado, importante destacar que não foi demonstrado pelas 

Reclamadas qualquer fato ou circunstância que obstasse o pleito autoral. 

Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição 

Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

afastamento das preliminares alegadas, bem como pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais averbados nos autos, para condenar solidariamente 

as partes Reclamadas à obrigação de providenciar a realização da 

cirurgia de CROSSLINK Corneano em olho esquerdo e demais tratamentos 

correlatos que se fizerem necessários em decorrência do diagnóstico, 

pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que a tutela 

jurisdicional alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos, 
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sendo apresentada nota fiscal e intimado o Estado de Mato Grosso da 

prestação de contas. Caso exista saldo, expeça-se de imediato alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso a fim de zerar a conta judicial vinculada 

ao processo. Após, transitada em julgado, arquive-se, COM URGÊNCIA, o 

feito, diante da necessidade premente de baixar a taxa de 

congestionamento desta unidade judiciária. 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. 

Primavera do Leste/MT, 26 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, 26 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELI ALEXANDRA SALVATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001338-34.2019.8.11.0037. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que em 

viagem seu primeiro voo foi cancelado em razão da necessidade de 

manutenção da aeronave. Contudo, mesmo com isso, a empresa requerida 

deixou de prestar assistência a requerente, bem assim, houve atraso na 

conexão para a cidade que tinha como destino. Diante disso, manifestou 

pela condenação da requerida em danos morais e materiais. Citada e 

intimada a parte reclamada, em síntese, manifestou pela improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. Cuida-se de relação de consumo. Na 

esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “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 fruição e riscos”. A responsabilidade objetiva do 

transportador aéreo resulta também da interpretação sistemática dos arts. 

21, inciso XII, alínea “c” e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal, uma 

vez que a exploração do transporte aéreo traduz atribuição privativa do 

Poder Público da União que pode ser cometido ao particular, por 

autorização, concessão ou permissão, neste caso, confiado à reclamada. 

No caso trazido para desate, o atraso do voo e outras mazelas ocorridas 

causaram transtorno, cansaço, frustração e desconforto, que não são 

inerentes do mero dissabor do dia-a-dia. Nesse particular, a reclamada 

passou ao largo de qualquer comprovação, assim, não se ilidiu da 

responsabilidade de cumprir com o contrato na forma como pactuada. Se 

o bilhete de passagem contém o horário de voo, obriga-se a empresa 

aérea a cumpri-lo, pena de responsabilizar-se pelos danos oriundos de 

sua inobservância, não lhe servindo de escusa a mera possibilidade de 

atraso ou cancelamento do voo por questões técnicas, climáticas, etc. se 

não há a cabal comprovação do impedimento. Além do mais, a parte 

reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a 

necessidade de manutenção na aeronave. No intuito de arbitrar um valor 

para a reparação dos danos morais, baseio-me no princípio da 

razoabilidade, levando em conta que a quantia deve ser estipulada de 

modo a desestimular a ocorrência de repetição de prática lesiva, de legar 

à coletividade exemplo expressivo da reação da ordem pública para com o 

infrator e compensar a situação vexatória a que indevidamente foi 

submetida a parte lesada. Esta quantia, no entanto, não pode ser reduzida 

a um mínimo inexpressivo, nem elevá-la a cifra enriquecedora, ante a 

vedação de enriquecimento sem causa, nem ser fixado em um montante 

que torne impossível a sua execução. Para os danos morais sofridos fixo 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Já quanto aos danos materiais sofridos, 

entendo que merece procedência, visto que devidamente comprovado nos 

autos o seu desembolso, no valor de R$ 2.070,21 (dois mil e setenta reais 

e vinte e um centavos). Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno 

a reclamada a: - Pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.070,21 (dois mil 

e setenta reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação válida. - Pagar à reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, cujo valor deve ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a 

contar da data desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com os artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 09 de março de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, etc. 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, 28 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011439-21.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANILUCIA MEDRADE DOS SANTOS VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHAYRA CRISTINA VAN RIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo: 8011439-21.2013.8.11.0037 Exequente: Janilucia Medrade dos 

Santos Valério Executada: Dhayra Cristina Van Riel 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 17269676, restou esclarecido que, não obstante as tentativas de 

intimação da parte Executada, tanto por meio do número de telefone 

(66-9.9962-9181) outrora informado pela Exequente quanto por uma 

diligência realizada pelo Oficial de Justiça, todas se revelaram infrutíferas. 

Diante dos esclarecimentos prestados pela servidora deste juízo, foi 

proferido um despacho (Id. nº 25850927) determinando a intimação da 

Exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. No entanto, não 

obstante tivesse sido devidamente intimada, a 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, ainda que o feito se 

encontre em fase de Cumprimento de Sentença, bem como, tendo em vista 

que a Exequente se quedou inerte à determinação judicial, 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 
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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. Intimem-se as partes da 

sentença. Fabrício Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MELO PEREIRA (INTERESSADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001051-71.2019.8.11.0037. INTERESSADO: FRANCISCO MELO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 5.240,96 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003213-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICELIA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

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: 

1003213-10.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LAURICELIA RODRIGUES DE 

SOUZA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

7.160,16 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011162-34.2015.8.11.0037. EXECUTADO: ELIANE APARECIDA DA SILVA 

EXEQUENTE: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 3.111,11 (...), o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada por 

intermédio de seu advogado, não impugnou a penhora. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. O credor 

LOSANGO deve informar dados bancários URGENTE ou no prazo máximo 

de quinze dias a contar da intimação desta, sob pena de arquivamento. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após 

liberado o alvará ou decorrido o prazo para indicar dados bancários sem a 

providência e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o 

presente feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000816-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000816-41.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: NAIARA RAQUEL BORGES 

SCHUH EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.614,57 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003105-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO AMARAL DOS SANTOS DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003105-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA DO AMARAL DOS 

SANTOS DAMACENA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 5.409,44 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002850-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSABETH FIGUEIREDO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002850-86.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GEICIELI PINHEIRO DA COSTA - 

ME EXECUTADO: NEUSABETH FIGUEIREDO LOPES Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em trâmite entre as partes acima 

identificadas. Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado, 

consoante certidão de Id. 30749656. Posto isto, considerando que a parte 

exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO 

EXTINTA a presente execução, 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. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 27 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001585-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

UELITO VILELA DE JESUS OAB - 027.029.801-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001585-78.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DE JESUS 

REPRESENTANTE: UELITO VILELA DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pleiteada 

por MARIA SIQUEIRA DE JESUS, devidamente representada por seu 

curador UELITO VILELA DE JESUS, em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (todos qualificados na 

petição inicial). A Lei 9099/95 prevê em seu art. 8º que “Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil”. Tendo em vista que a requerente MARIA 

SIQUEIRA DE JESUS é pessoa incapaz, não pode ser parte no Juizado 

Especial Cível, sendo que cabe a Justiça Comum julgar as ações em que 

ela seja parte. Assim, a Lei 9.099/1995 prescreve a extinção do processo 

em situações como a deste feito (art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/1995) Diante 

do exposto, com respaldo nos artigos 8º e 51, IV, da Lei 9099/95, 

reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar, 

julgar e eventualmente executar a causa e, portanto, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada 

e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se, após a baixa. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012214-65.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (EXECUTADO)

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: 

8012214-65.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

EXECUTADO: EDNA RODRIGUES CORDEIRO 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 suspensão do feito pelo prazo de 01(um) ano. É 

breve relato. Decido. Descabe a suspensão processual nos Juizados 

Especiais Cíveis, porquanto, vai de encontro aos princípios da celeridade e 

da economia processual, norteadores da lei n°9.099/95. 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 do crédito 

exequendo atualizada. 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, 27 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012166-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CARD MONTE/MG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KEZIA SANTANA BARROS (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: 

8012166-72.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BRASIL CARD MONTE/MG 

EXECUTADO: KEZIA SANTANA BARROS Vistos, Trata-se de cumprimento 

de sentença. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi 

intimada para indicar bens à penhora e esta, por sua vez, requer a 

intimação da parte executada para que a mesma indique bens 

penhoráveis. É breve relato. Decido. INDEFIRO a intimação da parte 

executada para que indique bens à penhora, uma vez que a indicação e 

persecução de bens compete ao exequente, devendo ser diligente e 

atuante para obter todo o necessário para satisfação de seu crédito. 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 a planilha do valor do 

crédito atualizado, 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, 27 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003903-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003903-39.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

ROQUE EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.335,71 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE JESUS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001195-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ELDER DE JESUS OLIVEIRA 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos 

dos autos, em especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de 

R$ 16.893,67 (...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A 

devedora, intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos 

autos e/ou manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se 

o mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-10.2017.8.11.0037

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:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005056-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BASILIO ELIZEU QUINTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.604,85 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 235121 Nr: 6882-20.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RIBEIRO DE JESUS, BRENDOM 

BARREIRO VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13.133/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Fernanda Dela Justina - OAB:OAB-MT 24.853

 concedo liberdade provisória a BRENDOM BARREIRO VIDAL mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 282, do 

CPP):a)Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado 

para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento;b)Não 

mudar sem prévia permissão deste juízo ou se ausentar por mais de 08 

(oito) dias de sua residência, sem comunicar este juízo;c)Recolher-se 

diariamente à sua residência às 20:00 horas até às 06:00 horas, 

permanecendo por tempo integral em sua casa nos domingos e 

feriados;Servirá esta decisão como Alvará de Soltura/carta 

precatória/mandado de intimação e termo de compromisso.Advirta ao 

denunciado que o descumprimento das medidas cautelares poderá 

ensejar a decretação de sua prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, 

do CPP).Após, venham conclusos para designação de nova data da 

audiência de instrução e julgamento.Intime-se e se cumpra.Primavera do 

Leste, 25 de março de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002322-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1002322-14.2016.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a parte autora requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Contudo, considerando que o autor é 

empresário e diante do valor do titulo exequendo da presente, o qual é 

considerável, torna-se crível, pois, que possui capacidade financeira para 

efetuar o recolhimento das custas. Assim, entendo incabível a concessão 

das benesses da Lei 1.050/60, conforme requerido. Sobre o tema, trago a 

baila os julgados abaixo. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA DE CRÉDITO DE VULTOSO VALOR PELA 

PARTE NA DEMANDA - REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PARTE QUE ALEGA NÃO 

POSSUIR OUTROS BENS E QUE RECEBE APENAS APOSENTADORIA DO 

INSS EM VALOR QUE NÃO LHE PERMITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NESSE SENTIDO NOS 

AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de 

assistência judiciária gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para 

isso, conforme exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 

2. Tendo o legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, 

permitir o acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. De igual forma, INDEFIRO o recolhimento 

das custas ao final, na forma pugnada pela parte autora, pois apesar da 

revogação do item da CNGC que excluía qualquer possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, certo é que tal prática deve 

ser encarada como exceção quando robustamente comprovado nos autos 

incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o 

que não se satisfaz com a simples declaração na petição inicial. Posto 

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

proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção 

e arquivamento, na forma do disposto nos art. 321, parágrafo único c/c 

art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de novembro de 2016. Jacob 

Sauer Juiz de Direito em Substituição Legal

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 
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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.

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 

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.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

AUTORA, via DJE, para no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

petitório de Id. 20729802.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

AUTORA, via DJE, para no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

petitório de Id. 20729802.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005739-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALECI PEREIRA BELEM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REU)

 

1005739-67.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé que, de acordo com a PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE 

NOVEMBRO DE 2019, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a 

Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça na Comarca de PARANATINGA/MT, sendo que a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento, comprovando-se o 

pagamento nos autos.. Sorriso/MT, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)
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EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

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

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO LUIZ TORRES COSTA OAB - SP340341 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE GOMES CAMARGO OAB - SP237470 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO ORIGINAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NORTOX SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO GRECO OAB - SP234347 (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO(A))

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

DIEIVERSON PERIN OAB - MT27409/O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

CONVERGE COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

THELMA PEREZ SOARES CORREA OAB - SP108656 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar o administrador judicial para se manifestar 

acerca da petição com pedido de urgência, retro juntada pela 

recuperanda, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ANTONIO DOTTO (REU)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

NIDIA PERDOMO DOTTO (REU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito. Sorriso, 27 de 

março de 2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000202-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

JARBAS JORGE D AGOSTINI OAB - GO47822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DA ROCHA LOURES REICHMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000202-90.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: GERALDO DA ROCHA 

LOURES REICHMANN Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o 

executado apresentou manifestação em id. 18471244 requerendo nova 

avaliação do imóvel objeto de hasta pública nesta precatória. Por sua vez, 

a exequente manifestou-se em id. 19565187, rechaçando as alegações do 

executado. Pois bem, a despeito das argumentações das partes, 

verifica-se que a finalidade desta missiva é exclusivamente realizar o 

leilão do imóvel indicado nos autos, consoante disposto em id. 17384678. 

Portanto, a questão relativa a avaliação do imóvel, que sequer foi realizada 

por este Juízo, deverá ser examinada pelo Juízo Deprecante. Sendo 

assim, OFICIE-SE a este extraindo cópia das petições supracitadas e 

respectivos documentos, a fim de que possa deliberar sobre o tema. No 

mais, aguarde-se decisão acerca da avaliação do imóvel para dar 

prosseguimento ao feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

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

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO LUIZ TORRES COSTA OAB - SP340341 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE GOMES CAMARGO OAB - SP237470 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO ORIGINAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

BERTAGRO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

CAIADO PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NORTOX SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO GRECO OAB - SP234347 (ADVOGADO(A))

BANCO FIBRA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO(A))

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

DIEIVERSON PERIN OAB - MT27409/O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

CONVERGE COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

THELMA PEREZ SOARES CORREA OAB - SP108656 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão e Impulsionamento Certifico que procedi o cumprimento 

do item 3 da decisão retro. Impulsiono os autos para intimar as empresas 

Pioneira Insumos Agrícolas Ltda e Bertagro Representação Comercial Ltda 

para o cumprimento da decisão. . SORRISO, 27 de março de 2020. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002330-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIATI DA COSTA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FAUSTINO LACERDA DE ALBUQUERQUE OAB - SP339010 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJELLY DA SILVA GIRELLI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002330-54.2017.8.11.0040. Vistos etc. COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001973-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESUITA IZABEL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001973-69.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JESUITA IZABEL DE JESUS REU: F. N. DE LIMA EIRELI - ME, MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerente alegou em exordial ser analfabeta 

funcional, assim como conta com idade avançada, de modo que se faz 

necessário para sua representação processual o instrumento público ou 

ainda particular assinado a rogo, o que não consta dos autos, consoante 

se depreende da procuração acostada em id. 30686268. Portanto, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, sob pena 

de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § 

único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes. 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: 1005211-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005211-67.2018.8.11.0040. Saneador Vistos etc. Cuida-se de 

ação de ressarcimento de danos materiais proposta por BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificadas 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial de id. 

15219496, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 15219521 e 

ss. Despacho inicial, id. 15302160. Citada, a demandada apresentou 

contestação em id. 18548413, alegando, preliminarmente, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Encartou aos autos os 

documentos de id. 18607204 e ss. Impugnação, id. 19307246. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Examinando os autos, verifico a existência de preliminar a ser analisada 

(art. 357, I do CPC). DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a 

demandada a falta de interesse de agir em razão da ausência de 

requerimento administrativo, cujo prazo seria de 90 (noventa) dias. Pois 

bem. Em que pese os argumentos da requerida, o afastamento da 

preliminar é imperioso, porquanto o requerimento na esfera administrativa 

não é requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora, 

sendo que sua ausência não obsta o exercício do direito constitucional 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna. Assim, REJEITO a 

preliminar em tela. Quanto aos demais pontos constantes nas 

considerações iniciais, entendo que se confundem com o mérito, razão 

pela qual serão oportunamente analisados. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357, II, do CPC, anoto que a prova deverá recair especialmente 

sobre a oscilação no fornecimento de energia e a consequente avaria nos 

bens segurados, pontos estes que poderão ser demonstrados por prova 

documental e pericial. Prosseguindo, quanto ao ônus probatório, impende 

lembrar que não é o caso de inversão do ônus da prova, nem caso de 

hipossuficiência, eis que o autor se trata de empresa de seguros, tendo, 

inclusive, realizado perícia unilateral nos equipamentos danificados. 

Portanto, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, DECLARO o processo saneado. Sem prejuízo dos pontos 

controvertidos e provas acima delimitados, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, ou mesmo, informar se concordam 

com o julgamento do processo no estado em que se encontra. 

Oportunamente, CONCLUSOS. 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: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004830-93.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em id. 19232286, a 

exequente requer o prosseguimento do feito, pugnando pela expedição do 

mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos (matrícula n. 23512 

do CRI de Sorriso/MT). Na oportunidade, junta os documentos de id. 

19232288 e ss. Logo em seguida, em id. 22496032, reitera o pleito de 

prosseguimento, pugnando ainda pela juntada dos documentos de id. 

22496036 e ss. Os executados manifestam pelo indeferimento da 

avaliação do bem penhorado, id. 22591703. Adiante, em id. 26326261, os 

demandados pugnam pelo cancelamento das averbações premonitórias, 

ao argumento que já formalizada a penhora de bens suficientes para 

pagamento do débito. Em id. 27831729, a exequente requer a manutenção 

das averbações até definição dos embargos de terceiro opostos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sem delongas, entendo que o pleito de cancelamento das 

averbações premonitórias, por ora, mostra-se prematuro, haja vista que 

ainda não realizada a avaliação do bem penhorado. Aliado a isso, não se 

pode esquecer também que em decorrência da penhora houve a 

interposição dos embargos de terceiro n. 1004489-96.2019.8.11.0040, de 

modo que razoável seja postergada a análise do pedido de baixa das 

averbações premonitórias para após o julgamento do mesmo. Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de avaliação do bem penhorado. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006363-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE RAMALHO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEANE DA SILVA BEZERRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006363-19.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ONEIDE RAMALHO DE MELO REU: VALDEANE DA SILVA 

BEZERRA Vistos etc. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada 

por MARIA ONEIDE RAMALHO DE MELO em face de VALDEANE DA SILVA 

BEZERRA, ambas qualificadas nos autos, pelos fatos narrados na petição 

inicial, que veio instruída com os documentos de id. 23761048 e seguintes. 

Despacho inicial que designou audiência preliminar, id. 23764259. A 

tentativa de conciliação restou infrutífera, id. 26604629. Citada, a ré 

apresentou contestação com reconvenção, id. 26604629 e seguintes. 

Impugnação à contestação, id. 28396734 e seguintes. É o breve relato. 

Decido. Examinando os autos, verifico a inexistência de preliminares a 

serem analisadas, portanto, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. Fixo os 

pontos controvertidos, sendo estes: I) termos contratuais ajustados pelas 

partes; II) inadimplência do contrato; III) benfeitorias existentes no imóvel e 

eventual direito de retenção e/ou indenização; sem prejuízo de outros 

pontos a serem sugeridos pelas par1tes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 
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sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, ou mesmo, 

informar se concordam com o julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Às providências. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000590-95.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do CPC. Por outro lado, sendo infrutífera a busca, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS CARDOSO OAB - 312.963.271-91 (REPRESENTANTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000927.16.2018.8.11.0040 Requerente: Murilo Cardoso 

Requerido: Dorneles Carlos Bedin Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

PENSIONAMENTO proposta por MURILO CARDOSO representado por seu 

genitor ARLINDO DE JESUS CARDOSO em desfavor de DORNELY 

CARLOS BEDIN, todos devidamente qualificados nos autos, consoante 

razões expotas na petição de d. 12346820 e documentos que a instruem. 

Pela decisão liminarmente proferida e inserida sob o id. 12346820, 

deferiu-se o pensionamento mensal no valor correspondente a um 

salário-mínimo vigente, bem como determinou-se a citação da parte-ré e 

designou-se audiência de conciliação. Após ser regularmente citado e 

intimado, o requerido compareceu aos autos informando que o autor 

deixou de indicar conta para depósito/transferência do valor da pensão 

fixada, motivo pelo qual efetuou o depósito nos autos, sendo uma relativa 

ao mês de abril/2018 e a outra ao mês de maio/2018, id. 13257103. A 

sessão de mediação judicial restou infrutífera, conforme registado na ata 

de id. 13528708. Seguindo, a parte-ré apresentou contestação e 

documentos, inseridos sob o id. 13842213, pág. 1 e ss. Autor comprova o 

depósito judicial da pensão relativa ao mês de junho/2018, id. 13599808. 

Já sob o id. 14027623 requer a juntada do comprovante de depósito 

judicial da pensão relativa ao mês de julho/2018. Impugnação à 

contestação, id. 14267806. Comprovantes de depósitos judiciais relativos 

pensão relativa dos meses de agosto/2018 (id. 14523184), setembro/2018 

(id. 15184925) e outubro/2018 (id. 15679475). Decisão proferida nos 

autos do AI nº 1004310.25.2018.8.11.0040 interposto por Dornely Carlos 

Bedin, id. 16006910, tendo o recurso sido desprovido. Comprovante de 

depósito judicial da pensão referente ao mês de novembro/2018, id. 

16301898. A decisão de id. 16389801 acolheu a denunciação à lide e 

terminou a citação da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, conforme requerido. Na oportunidade, determinou ainda a 

intimação da parte autora para indicação de conta para transferência dos 

valores relativos à pensão até então depositados nos autos. Comprovante 

de depósito da pensão relativa ao mês de dezembro/2018, id. 16886329. 

Expedição do alvará de liberação do valor relativo às pensões 

depositadas nos autos, id. 16946513. Comprovantes de depósito judicial 

da pensão dos meses de janeiro/2019, id. 17347074, fevereivo/2019, id. 

17906164 e março/2019, id. 18547225. Regularmente citada, a ré 

denunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros apresentou 

contestação e documentos, inseridos sob o id. 19013114. Comprovantes 

de depósito judicial da pensão relativa ao meses de abril/2019, id. 

19171871, maio/2019, id. 19913646, junho/2019, id. 20823579, julho/2019, 

id. 21528301, agosto/2019, id. 22383720 e setembro/2019, id. 23704067. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação da denunciada, id. 

24594826. Requerido requer a juntada de comprovante de depósito da 

pensão vencida no mês de outubro/2019, id. 24654619, bem como no mês 

de novembro/2019, id. 25720876, dezembro/2019, id. 27066776, 

janeiro/2020, id. 27921520, fevereiro/2020, id. 29112435, março/2020, id. 

29914723. É o breve relato. Decido. De pronto, DETERMINO a expedição 

de novo alvará de levantamento em favor da parte autora relativamente ao 

valor da pensão mensal que está sendo depositada judicialmente. Sem 

prejuízo da expedição de alvará, INTIME-SE a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar dados bancários de sua conta pessoal, de modo 

que os depósitos mensais sejam realizados diretamente na conta indicada, 

desburocratizando o andamento processual e imprimindo celeridade ao 

mesmo. Informado os autos, INTIME-SE o requerido para que a partir de 

então passe a efetuar o pagamento da pensão mensal diretamente 

indicada, juntando-se nestes autos os comprovantes de 

depósito/transferência mensalmente. Havendo interesse relativo à menor 

(autor), previamente ao saneamento do processo, COLHA-SE o parecer 

do Ministério Público Estadual. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEIDE GONCALVES OAB - SP336675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003648-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. A despeito do desinteresse da parte autora na produção de prova, 

considerando que a realização de perícia contábil se mostra imprescindível 

para o deslinde do feito, DEFIRO a realização desta. Em razão disso, 

NOMEIO o Sr. ALDO NUSS perito cadastrado no banco de Perícias do E. 

TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC). Apresentados os quesitos, intime-se 

o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de 

honorários periciais, currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do CPC), 

informando-o(a) que o presente feito corre sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do CPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do CPC). Deverá o 

Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do CPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do CPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do CPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do CPC), voltando-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002695-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO APARECIDO FELIZ (EXECUTADO)

RENILDO APARECIDO FELIZ 84440767168 (EXECUTADO)

LIRI CRISTINA WILLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002695-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a certidão 

de id. 30726420, tendo a correspondência encaminhada ao endereço 

onde ocorreu a citação, em consonância com o disposto no art. 274, 

parágrafo único, do CPC, reputo válida a intimação. No mais, certifique a 

Secretaria da Vara quanto ao decurso do prazo para manifestação 

acerca da penhora de valores realizada nos autos. Em caso positivo, 

desde já, DEFIRO o levantamento da quantia bloqueada em id. 12948127. 

No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002299-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002299.97.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução apresentados por Lavoura Comercial Agrícola Ltda em face de 

Arysta Lifeciesnce do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda, 

ambos qualificados nos autos, consoante razões expostas na petição 

inicial de id. 13021952, instruída com documentos diversos. De pronto, 

indeferiu-se o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, 

determinando-se a intimação da embargante para emendar a inicial no 

prazo legal, id. Seguindo, a embargada apresentou Impugnação aos 

embargos, consoante petição de id. 18175660. Seguindo, a parte autora 

requereu a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

processuais, bem como da taxa judiciária, id. 13159509. Realizou-se 

audiência de mediação judicial, todavia, não foi possível alcançar a 

composição amigável do litígio, id. 22564157. É o breve relato. Decido. Ao 

apresentar os presentes embargos, a executada/embargante alega 

preliminarmente a ilegitimidade ativa da exequente/embargada para 

propositura da ação de execução, asseverando que os títulos foram 

emitidos por MACDERMID Agricultural Solutions Comércio de Produtos 

Agrícolas Ltda, enquanto que a Execução foi ajuizada por Arysta 

Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda. Todavia, dos 

documentos apresentados, verifica-se a incorporação de MacDermid 

Agricultural Solutions Holdings B.V e não da pessoa jurídica emitente dos 

títulos, isto é, MacDermid Agricultral Solutions Comércio de Produtos 

Agrícolas Ltda. Portanto, assevera que a embargada/exequente não 

demonstrou ser sucessora da emitente dos títulos, de modo que é parte 

ilegítima para o ajuizamento da ação de execução. Entretanto, do simples 

exame dos documentos constitutivos da embargada que constam dos 

autos, verificar-se que a empresa MacDermid Agricultural Solutions 

Comércio de Produtos Agrícolas Ltda foi incorporada pela ora embargada 

Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária, que deixou 

de ser Limitada e passou a ser S/A e, inclusive, possui legitimidade ativa 

para execução dos títulos objeto da ação principal. Por esta razão, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade ativa da embargada/exequente para 

ajuizamento da ação executiva. Inexistindo outras preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação, bem como os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova deverá 

recair sobre a alegada inexigibilidade dos títulos, bem como sobre a 

existência de eventual garantia da execução com crédito decorrente de 

outro processo, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto também que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve observar a regra 

geral prevista no art. 373 do CPC, uma vez que, em consonância com o 

entendimento jurisprudencial majoritário, inaplicável na espécie as normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, previamente a 

designação de audiência de instrução e julgamento, intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem eventual interesse na 

produção de prova testemunhal, advertindo-as de que o decurso do prazo 

sem manifestação importará em julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001934-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. A. (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001934-72.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). COLHA-SE o parecer ministerial. Em seguida, 

CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001947-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BEDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 
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o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SIQUEIRA GOMES PECANHA (EXECUTADO)

SOLANGE SIQUEIRA GOMES PECANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE SEVERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, os 

pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando aos autos 

os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefício pleiteado. Fica facultado à parte o recolhimento das 

custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou 

decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001278-18.2020.8.11.0040. AUTOR: 

DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. No caso em análise, o débito objeto do 

presente feito refere-se ao "consumo a recuperar", verificado pela 

concessionária de energia elétrica requerida após a "constatação de uma 

anormalidade que provocou faturamento ao inferior ao correto", havendo 

risco de corte do fornecimento de energia elétrica e inscrição do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Infere-se que o valor 

constante da carta recebida pela parte autora é de R$20.671,29 (vinte mil 

seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), sendo que a 

requerida parcelou automaticamente o referido montante em duas vezes 

de R$ 10.335,64 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), que seriam acrescidos nas faturas subsequentes. 

Segundo consta da inicial, a fatura do mês de fevereiro já foi quitada, 

inclusive com o valor da primeira parcela. Quanto à fatura do mês de 

março, o requerente pleiteia o depósito judicial do valor de R$ 38.885,08 

(trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), sendo 

o montante da fatura sem a parcela de recuperação de consumo, que lhe 

afirma ser cabida. Em sede de tutela de urgência, a parte autora requer a 

autorização para o depósito judicial da quantia mencionada; que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir o 

nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito até o trânsito em 

julgado da ação, sob pena de multa. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual 

CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Considerando as 

razões suscitadas, em sede de cognição sumária, entendo que estão 

demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, arguidos pela 

parte autora, sobretudo considerando que o corte da energia, mesmo que 

por algumas horas, pode gerar a morte de milhares de aves que se 

encontram no referido local, razão pela qual o deferimento do pedido 

liminar é medida que se impõe. Destaco que, inobstante a constatação da 

anormalidade no medidor da unidade consumidora da parte autora, na 

carta ao cliente de Id 29710750 restou expressamente esclarecido que "a 

irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana 
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podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica". A propósito, 

vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA 

REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO 

DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – 

DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015) (TJMT, AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) – destaque acrescido. Diante 

do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

CONDICIONADO ao depósito judicial da fatura do mês de março de 2020 

pela parte autora, em seu valor integral (ou seja, R$ 49.220,72), no prazo 

de 03 (três) dias a contar da intimação, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e DETERMINO à requerida, sob 

pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao dobro do valor 

da causa: a) a SUSPENSÃO da exigibilidade do débito relativo a fatura do 

mês de março de 2020, no valor de R$ 49.220,72 (quarenta e nove mil, 

duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos); b) que se ABSTENHA 

de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora 6/1497145-1, em razão de débito em discussão; e c) que se 

ABSTENHA de incluir o nome da consumidora nos órgãos de restrição e 

proteção ao crédito até o trânsito em julgado desta ação. 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. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; (c) Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

ELISANGELA SCHUTZE (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOARES DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito trazendo 

a memória atualizada do débito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MAIS VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1001392 -25 .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 

REPUBLICAR a DECISÃO/SENTENÇA de ID nº 22023460, haja vista que 

o(a) procurador(a) da parte REQUERIDA (POLO PASSIVO) não havia sido 

cadastrado no momento do envio para publicação. DECISÃO/SENTENÇA: 

"VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI - Juiz de Direito" Sorriso/MT, 26/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002010-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE REGINA GNOATTO GEMMI (REU)

SERGIO ERNESTO GEMMI (REU)

ILTO VILMAR GEMMI (REU)

ANTONIO ORLANDO GEMMI (REU)

VILSON IVO GEMMI (REU)

IVETE DRANCKA GEMMI (REU)

TRAMAC TRATORES E MAQUINAS DO PARANA LTDA - ME (REU)

SELVINO LEONIR GEMMI (REU)

ELOI ALEXANDRE GEMMI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar os 
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depósitos da diligências do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001745-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1001745-31 .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 impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 27 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004961-68.2017.8.11.0040

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:

ROSELEI ROSA DOS SANTOS JUNIKAITES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO JUNIKAITES (EXECUTADO)

SALAO DE BELEZA PERFIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1004961 -68 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

27/03/2020. MARIA LUISA DE CASTRO Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006181-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. P. (REU)

J. E. D. S. C. (REU)

I. P. M. (REU)

M. M. P. (REU)

 

Processo  n º  1006181 -67 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 27/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001918-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

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

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI SABRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARYS GABRIELLA BALDISSERA OAB - PR69897 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001918-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

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

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI SABRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARYS GABRIELLA BALDISSERA OAB - PR69897 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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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.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001918-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

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

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI SABRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARYS GABRIELLA BALDISSERA OAB - PR69897 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000228-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES PEREIRA GIULIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TONEL KOBER (REU)

ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005318-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. R. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1005318 -14 .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 o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

27/03/2020. MARIA LUISA DE CASTRO Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. B. D. A. (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, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY GETULIO FERRARIN (EXECUTADO)

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR (EXECUTADO)

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY GETULIO FERRARIN (EXECUTADO)

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR (EXECUTADO)

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002199-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BONDEZAN RODRIGUES (REQUERIDO)

RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA - ME (REQUERIDO)

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002199 -11 .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, 27/03/2020.

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001956-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO DE MORAIS GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1001956-33.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o 

requerente não acostou à inicial o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, uma vez que o documento de ref. 30669994 se trata 

tão somente de solicitação de “perícia hospitalar ou domiciliar” ainda 

pendente de análise. Portanto, não há comprovação de recusa 

administrativa na concessão do benefício. Logo, cabe ao requerente 

emendar a inicial no sentido de trazer aos autos o requerimento 

INDEFERIDO pela autarquia ré, documento indispensável à propositura da 

presente ação, nos termos do RE 631.240. Assim, intime-se a parte autora 

para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o 

requerimento administrativo do benefício, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 26 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003267-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n° 1003073-64.2017.8.11.0040 Requerente: Aldemir Costa 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Aldemir 

Costa ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. Asseverou 

possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade e exercer atividade rural em 

grande parte de sua vida, iniciada ainda na companhia dos pais e 

posteriormente com sua esposa, bem como, em 2004 lhe foi concedido 

uma pequena área de terra pelo INCRA, autorização de ocupação sob 

registro n° 208/2004. Verberou que na área rural cultiva o plantio de 

limoeiro, abacate, hortaliças e mandioca para a produção de farinha, além 

de criar animais galinhas, bezerros e vacas leiteiras para ordenha e 

produção de queijos e doces, produção para o sustento de sua família e 

também para a comercialização em pequenas quantidades em feiras na 

cidade de Sorriso-MT. Aduziu que em 03/07/2017 requereu o benefício 

administrativamente, no entanto, em razão do longo prazo de agendamento 

para a entrevista pela autarquia ré, agendada para 18/10/2017, não 

aguardou a conclusão do processo administrativo e ajuizou a presente 

demanda ante a necessidade do pagamento do benefício. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 8694813 determinou a juntada do indeferimento 

administrativo. O autor juntou aos autos o indeferimento administrativo do 

benefício postulado na inicial (id. 12860439). Em contestação (id. 

16356564), o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 

como prejudicial de mérito. No mérito, a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento de que os documentos apresentados pelo autor não 

comprovam a carência de 180 (cento e oitenta) meses imediatamente 

anteriores à data do requerimento administrativo quanto à qualidade de 

segurado especial, bem como, registros como empregado urbano. Juntou 

documentos. Réplica id. 15952231. A decisão id. 19210053 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova oral formulado pela parte autora e, para tanto, 

designou audiência de instrução e julgamento. Audiência realizada no id. 

20475472, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas 

pelo autor (mídias digitais id`s. 20475474 e 20475477). Ainda em 

audiência, o autor apresentou alegações finais remissivas à inicial. É o 

necessário. Decido. Como relatado, pretende a parte autora obter 

provimento judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial – trabalhador 

rural -, ao que se opõe o INSS alegando que o autor não se incumbiu da 

comprovação dos requisitos legais e necessários capazes de lhe auferir a 

concessão do benefício. A pretensão inaugural não prospera. Para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, necessário se 

faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) condição de segurado 

especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) carência, conforme 

passo a expor. No que se refere ao critério etário, vejo que as cópias dos 

documentos acostados aos autos que atualmente o requerente possui 62 

(sessenta e dois) anos de idade, cumprindo o disposto no art. 48, § 1º, da 

Lei nº 8.213/91, que exige idade mínima para homens de 60 (sessenta) 

anos para concessão de aposentadoria por idade. Entretanto, quanto à 

carência e à qualidade de segurado especial, o requerente não logrou 

êxito em comprová-los, tendo em vista que o período documentalmente 

comprovado pelo segurado quanto às atividades campesinas não 

ultrapassa o mínimo legal de 180 (cento e oitenta) meses imediatamente 

anteriores à data do requerimento administrativo. As atividades anteriores 

registradas na CTPS do autor (id. 8693879), diferentemente do alegado 

pelo requerente, não se tratam de atividade campesina, mas sim urbanas, 

conforme assim anotadas: servente, outros trabalhos no abastecimento 

de carga e descarga de mercadorias e trabalho na movimentação carga e 

descarga de mercadorias. Aliás, a CTPS comprova que o autor até 

01/04/2004 mantinha várias atividades e de diferentes categorias diversas 

às campesinas. Entretanto, eventual exercício de atividade urbana, por si 

só, não desnatura a condição de rurícola do segurado, desde que 

devidamente demonstrado os seus períodos. No caso dos autos, ainda 

que existam registros urbanos na CTPS do autor, os documentos 

acostados à peça de ingresso como início de prova material demonstram 

tão somente que as atividades campesinas do requerente tiveram início a 

partir de 01/04/2004, mediante termo de autorização de ocupação (id. 

8693756), ou seja, em número inferior a carência mínima legal de 180 

(cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à data do requerimento 

administrativo, datado de 18/10/2017. A prova testemunhal produzida pelo 

autor igualmente afirmou que as atividades campesinas do segurado 

foram a partir de 2004. Em seu depoimento, a testemunha Cleyton 

Lindomar dos Santos, respondeu: “Que conhece o autor. Que tem uma 

chácara de frente a do autor. Que o requerente trabalha nesta chácara 

com esposa e filhos. Que tem vacas de leite e produz queijo para vender 

na feira. Que soube dizer/saber se tratar da única atividade do 

requerente” (mídia digital id.20475474). Perguntada, a testemunha José 

dos Reis, respondeu: “Que conhece o autor desde 2003/2004. Que soube 

dizer que o autor mora no assentamento desde que o conheceu. Que cria 

vacas, porcos e galinhas. Que comercializa produtos rurais nas feiras. 

Que soube dizer/saber que o requerente não tem outra atividade” (mídia 

digital id. 20475477). Ademais, no tocante ao período rurícola alegado pelo 

requerente ainda na companhia de seus pais e posterior a ele juntamente 

com sua esposa e demais membros da família, inobstante a impossibilidade 

de produção de prova unicamente testemunhal, conforme entendimento 

firmado no âmbito do STJ no verbete 149[1], não há nos autos nenhuma 

prova material inicial e contemporânea ao período a ser comprovado. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

BOIA-FRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. 

HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. O tempo de trabalho rural deve ser 

demonstrado com, pelo menos, um início de prova material contemporânea 

ao período a ser comprovado, complementada por prova testemunhal 

idônea. Não é admitida a prova exclusivamente testemunhal, a teor do § 3º 

do art. 55 da L 8.213/1991, preceito jurisprudencialmente ratificado pelo 

STJ na Súmula 149 e no julgamento do REsp nº 1.321.493/PR (STJ, 1ª 

Seção, rel. Herman Benjamin, j. 10out.2012, em regime de "recursos 

repetitivos" do art. 543-C do CPC1973). 2. Sendo a sentença proferida 

após 18/03/2016 (data da vigência do NCPC) e que foi desprovido o 

recurso, aplica-se a majoração prevista no art. 85, § 11, desse diploma, 

observados os ditames dos §§ 2º a 6º quanto aos critérios e limites 

e s t a b e l e c i d o s . ”  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 5 3 0 1 6 4 3 2 0 1 6 4 0 4 9 9 9 9  

5053016-43.2016.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 

18/02/2020, QUINTA TURMA) Com efeito, diante da falta de comprovação 

carência mínima da atividade rural de 180 (cento e oitenta) meses 
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imediatamente anteriores ao requerimento administrativo, o requerente não 

faz jus à concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos artigos 143, 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. Acerca do 

tema: “PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. VÍNCULOS URBANOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL DO TRABALHO CAMPESINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

1.Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente 

comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) 

efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso 

observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei nº 8.213/91. 2. O 

conjunto probatório não comprova o exercício pela parte autora da 

atividade rural pelo período de carência exigido. 3.A prova testemunhal, ao 

seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida 

em que não está presente o início de prova material indispensável para 

autorizar a concessão do benefício. 4.A parte autora deveria ter 

comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 

180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei nº 8.213/91, 

o que não aconteceu. 5.Mantida a condenação da parte autora no 

pagamento dos honorários advocatícios, observados os benefícios da 

assistência judiciária gratuita (arts. 11, § 2º, e 12, ambos da Lei 1.060/50, 

reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC), já que deu causa à extinção do 

processo sem resolução do mérito. 6. Apelo desprovido.” (TRF-3 - Ap: 

00132338820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS 

VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 27/08/2018, SÉTIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2018) Portanto, não logrando o 

autor êxito em comprovar fato constitutivo do direito pleiteado na inicial 

(art. 373, inciso I, do CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do §3º, do art. 98 do mesmo Codex. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

26 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito 

[1]Súmula 149 - A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001924-28.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

RODRIGO ZILIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o 

requerente não acostou à inicial o indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado. Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no sentido 

de trazer aos autos o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, 

documento indispensável à propositura da presente ação, nos termos do 

RE 631.240. Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o requerimento administrativo do 

benefício, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 26 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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SOCIAL Processo: 1001937-27.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Maria Sirlei 

do Nascimento 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 M544, M79, 

M53, G58 – abaulamento discal L3 -L4, L4 – L5 e consequente 

compressão medular”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento 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, 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 
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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 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 08h40min 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 o 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, 26 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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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 SENTENÇA PJe 1007002-71.2018.8.11.0040 Requerente: Ildemar 

Dalzot Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS VISTOS 

ETC, Ildemar Dalzot 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 que trabalhou na atividade rural, em 

regime de economia familiar, no período compreendido entre 16/05/1967, 

quando completou 12 (anos) de idade, até 21/10/1973, quando completou 

18 (dezoito) anos. Além disso, aduz ter trabalhado de 11 de fevereiro de 

1976 a 31 de setembro de 1978, e de 22 de janeiro de 1979 a 11 de janeiro 

de 1980, no ramo da construção civil e, de 1º de julho de 1986 a 28 de 

maio de 1987, de 01 de novembro 1988 a 26 de maio de 1989, de 01 de 

agosto de 1989 a 29 de maio de 1990, de 1º de julho de 1991 a 30 de 

junho de 1992 e de 01 de agosto de 1992 a 01 de fevereiro de 1996, no 

ramo da agricultura, atividades estas consideradas especiais, pois, 

elencadas no Decreto nº 53.831/64, código 2.3.0 e 2.2.1, o que garante 

cômputo como tempo de serviço especial, independentemente de laudo 

pericial, até 29/04/1995. Verberou que requereu a concessão do benefício 

na via administrativa, negado pela autarquia requerida ao fundamento de 

que seu tempo total de contribuição era de apenas 27 (vinte e sete) anos, 

6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, enquanto deveria constar mais de 

37 (trinta e sete) anos de contribuição, tempo suficiente à aposentação, 

nos moldes do art. 201, § 7.º, I, da Constituição Federal, considerando o 

período de sua atividade rural e o tempo de serviços especiais anteriores 

a 29/04/1995. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos formulados na inicial, para condenar a autarquia requerida a: i) 

averbar o tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, 

referente ao período de 16/05/1967 a 21/10/1973; ii) averbar os períodos 

trabalhados no ramo da construção e da agricultura anteriores a abril de 

1995, como laborados em condições especiais, convertendo-os em tempo 

de serviço comum; iii) condenar o INSS a conceder o benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento 

administrativo (14/09/2018); iv) não sendo o fator previdenciário superior a 

1 (um), requereu seja observada a forma de cálculo trazida pela regra 

85/95 e que, caso lhe seja possível e mais vantajoso, seja afastada a 

incidência do fator previdenciário do benefício a ser concedido. Instruiu a 

inicial com documentos. Em resposta o INSS arguiu preliminarmente os 

efeitos da prescrição quinquenal. No mérito sustentou improcedência dos 
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pedidos, ao fundamento da falta de comprovação do período de labor rural 

mencionado na inicial, bem como, não demonstração da condição de 

trabalho especial nos demais períodos (Id. 17578111). Instruiu a defesa 

com documentos. Réplica apresentada no id. 17667062. O saneador 

rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo requerido; acolheu o 

pedido de produção de prova oral formulado pelo requerente e designou 

audiência de instrução e julgamento (id. 18095374). O autor, contudo, não 

arrolou testemunhas. É o necessário. Decido. O feito encontra-se 

devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não 

havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas para o 

deslinde da controvérsia. Malgrado os argumentos articulados pelo 

requerente na peça basilar, após acurado exame dos autos, observo que 

a comprovação da atividade rurícola não restou demonstrada. Há nos 

autos apenas um documento juntado pelo autor com vistas à comprovação 

do suposto labor rural antes da maioridade civil, qual seja, a certidão de 

casamento de seus pais Francisco Dalzot e Irene Dalzot celebrado em 21 

de outubro de 1964, onde consta a profissão de “agricultor” de seu 

genitor. Ao contrário do que alega o autor, contudo, este documento não é 

prova cabal de que ele exerceu, durante o período dos seus 12 (doze) 

aos 18 (dezoito) anos, atividade rural em regime de economia familiar. 

Muito embora esta alegação seja muito provável, considerando as 

particularidades da época mencionada em que a maior parte da população 

brasileira encontrava-se no campo, sendo, portanto, comum o exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar, com o auxílio dos filhos no 

trato da terra, para efeitos de acolhimento dos pedidos formulados nesta 

ação judicial é imprescindível a comprovação das alegações do autor, o 

que poderia ser alcançada por meio de prova testemunhal, ausente no 

caso. A própria pretensão de averbação de tempo supostamente 

trabalhado antes dos 14 (catorze) anos de idade, inclusive, é vedada, 

conforme o texto constitucional vigente à época dos fatos. A propósito, é 

este o teor do art. 30, da Instrução Normativa INN/PRES n. 45/2010, verbis: 

“Art. 30. O limite mínimo de idade para ingresso no RGPS do segurado 

obrigatório que exerce atividade urbana ou rural, do facultativo e do 

segurado especial, é o seguinte: I - até 14 de março de 1967, véspera da 

vigência da Constituição Federal de 1967, quatorze anos”. Com efeito, 

ausente demais documentações e provas orais que comprovassem 

minimamente o exercício da atividade rurícola pelo autor, antes de 

completar a maioridade, merece rejeição o pedido de averbação do tempo 

de serviço rural, em regime de economia familiar, compreendido entre 

16/05/1967 a 21/10/1973. Com relação ao período em que o autor requer a 

averbação como tempo de serviço especial, sua pretensão merece 

acolhida apenas em parte. A aposentadoria especial surgiu por meio da 

Lei nº 3.807/60 e consistia na possibilidade da diminuição do tempo de 

serviço para 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos em razão 

das condições insalubres, periculosas e penosas enfrentadas por 

determinadas categorias de trabalhadores. A aposentadoria especial foi 

prevista no art. 201, § 1º da Constituição Federal, nos seguintes termos: 

“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: (...) § 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 

para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 

previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 

quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 

definidos em lei complementar”. Tem razão o autor ao alegar que até 

28/04/95 bastava, para comprovar o exercício de atividade especial, o 

enquadramento do trabalhador em determinadas funções em relação às 

quais havia presunção de submissão a agentes nocivos, mediante o 

preenchimento pela empresa de determinados formulários. Somente após 

a redação do art. 57 da Lei 8.213/91 dada pela Lei 9.032/95, passou a se 

exigir comprovação real da exposição aos agentes nocivos por meio de 

laudo pericial. Assim, em relação aos segurados que desempenhavam 

atividade especial até o advento da Lei 9.032/95, como é o caso do autor, 

basta observar a legislação vigente à data do labor desenvolvido, nos 

termos do § 1º, do art. 70, do Decreto n.º 3.048/99, verbis: “Art. 70... § 1º. 

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições 

especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da 

prestação do serviço”. Na espécie, dentre outros períodos, o requerente 

pede o reconhecimento de tempo de serviço especial entre 11 de 

fevereiro de 1976 a 31 de setembro de 1978 e 22 de janeiro de 1979 a 11 

de janeiro de 1980, pelo fato haver trabalhado no ramo da construção civil 

pelo fato de seus respectivos registros laborais desta época apontarem 

para o exercício das seguintes funções: i) serviços gerais; ii) auxiliar; iii) 

servente e iv) carpinteiro. Todavia, quanto às funções de serviços gerais, 

auxiliar e carpinteiro, não há qualquer prova ou indício nos autos acerca 

do exercício de atividade laboral nas condições de trabalho previstas no 

Decreto nº 53.831/64, a exemplo da realização de escavações em túneis 

e galerias, construções em edifícios, barragens, torres, etc. Noutra banda, 

quanto ao seu tempo de profissão na condição de servente (pedreiro), é 

perfeitamente presumível que o autor exerceu atividades consideradas 

prejudiciais à época, com risco à saúde e integridade física. Isso porque o 

enquadramento no código 2.3.3 do Decreto 53.831/64 não se limita às 

construções que envolvam mais de um pavimento, mas toda a obra de 

construção civil em que haja contato com cimento, a exemplo de 

fundações, alicerces, paredes, reboco, etc. Neste sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. 

PEDREIRO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. 

REGRAS ATUAIS. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO. LEI Nº 

11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. Os períodos laborados 

como Pedreiro podem ser enquadrados por categoria profissional, pois 

anteriores a 28/04/1995, sendo que as atividades descritas nas provas 

dos autos amoldam-se às situações previstas no Decreto nº 53.831/64, 

código 2.3.3 (trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres). 2. 

Constatada a exposição habitual e permanente, não ocasional, nem 

intermitente, ao cimento, sílica e ruído em níveis superiores aos limites 

legalmente previstos, devem ser reconhecidas as atividades como 

especiais. 3. Computado tempo de contribuição suficiente, o segurado 

possui o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral pelas 

regras atuais. 4. Quanto à data de início do benefício, o entendimento 

sedimentado por esta Corte quando há reafirmação da DER para período 

posterior ao requerimento administrativo é a fixação na data de 

ajuizamento da ação. 5. Deliberação sobre índices de correção monetária 

e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a 

iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a 

racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de 

precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo 

Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. 

Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 6. Determinado o cumprimento 

imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada 

em 45 dias, nos termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil”. 

(TRF 4ª Reg. – APL nº 5050059-12.2011.404.7100 – Rel. Ezio Teixeira – j. 

14/12/16 – 6ª T.). “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVENTE DE 

PEDREIRO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. COMPROVAÇÃO. DECRETOS Nº 

53.831/64 E Nº 83.080/79. CONVERSÃO DO PERÍODO TRABALHADO EM 

ATIVIDADES INSALUBRES. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO EM VIGOR NO 

MOMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. DIREITO ADQUIRIDO. 

EC 20/98. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. - O tempo de serviço é regido 

sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito 

ao direito adquirido, se o trabalhador laborou em condições adversas e a 

lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de 

serviço assim deve ser contado e lhe assegurado. - Tratando-se de 

período anterior a vigência da Lei nº. 9.032/95, que deu nova redação ao 

art. 57, da Lei nº. 8.213/91, a comprovação da exposição a agentes 

prejudiciais à saúde era efetivada apenas com o enquadramento da 

atividade laboral nas relações dos Decretos nºs. 53.831/64 e 83.080/79, 

sendo, portanto, dispensável a elaboração de laudo pericial, exceto para a 

atividade exercida com exposição a ruído. - A Emenda Constitucional nº 

20, em 15/12/98, manteve o direito a aposentadoria por tempo de serviço 

para quem já contava com tempo suficiente para requerer aposentadoria 

proporcional (30 ou mais anos de trabalho no caso do homem, e 25 ou 

mais no caso da mulher) ou já tinha tempo para solicitar a aposentadoria 

integral (35 ou mais anos de trabalho, se homem, e 30 ou mais se mulher), 

cujo benefício será deferido segundo as regras da Seção V (arts. 42 a 

87) da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. - No caso, as atividades 

especiais laboradas pelo autor de servente, no ramo da construção civil, e 

de Motorista de caminhão, podem ser enquadradas nos códigos 2.5.0 do 

anexo II do Decreto nº 83.080/79, e no item 2.4.4 do anexo do Decreto 

53.831/64 e 2.4.2 do Decreto 83.080/79, respectivamente. - Somando o 

tempo de serviço comum do requerente com o obtido após a conversão 

das atividades especiais, constata-se que, até a data do requerimento na 

via administrativa -12/05/09-, o autor só computou 30 (trinta) anos 06 
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(seis) meses e 01 (um) dia de tempo de serviço, que é insuficiente para a 

concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. - Para que seja 

concedido o benefício da aposentadoria requestada, deve o particular 

cumprir, além dos requisitos idade (53 anos) e tempo de contribuição (30 

anos), o pedágio de 40% (quarenta por cento) previsto na Emenda 

Constituição, para fins de aposentadoria proporcional, ou apenas 35 (trinta 

e cinco) anos de contribuição para o benefício integral, o que não restou 

comprovado na hipótese dos autos. - Apelação e remessa oficial 

parcialmente providas” (TRF-5 – AC nº 200984010016710 – Rel. Des. Fed. 

Francisco Wildo – j. 22/05/12 – 2ª T. – j. 31/05/12). Portanto, em relação ao 

período de 28/10/1974 a 10/02/1976 faz jus o autor ao reconhecimento e 

averbação do tempo de serviço especial de pedreiro, nos moldes do no 

item 2.3.3 do anexo do Decreto 53.831/64, em atenção ao registro da 

função de servente de pedreiro em sua CTPS. Por fim, no que se refere ao 

período de 1º de julho de 1986 a 28 de maio de 1987, de 01 de novembro 

1988 a 26 de maio de 1989, de 01 de agosto de 1989 a 29 de maio de 

1990, de 1º de julho de 1991 a 30 de junho de 1992 e de 01 de agosto de 

1992 a 01 de fevereiro de 1996, a razão acompanha o autor. Com efeito, 

durante todos esses períodos o requerente comprovou o exercício de 

trabalho no ramo da agricultura, exercendo as funções de serviços 

gerais, operador de máquinas, trabalhador rural e tratorista, fazendo jus, 

portanto, ao reconhecimento do trabalho em condições especiais nos 

referidos períodos, até a data de 28/04/1995, quando entrou em vigor a Lei 

nº 9.032/95, que alterou o art. 57 da Lei nº 8.213/91. Neste rumo: 

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. EMPREGADO RURAL TEMPO 

ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADORES NA 

AGROPECUÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. 1. Comprovado o exercício de 

atividade rural, na qualidade de empregado, mediante registro em CTPS, 

assim como pela prova testemunhal produzida nos autos. 2. A atividade de 

empregado rural como trabalhador na agropecuária exercida até 

28-04-1995 deve ser reconhecida como especial em decorrência do 

enquadramento por categoria profissional. 3. No caso dos autos, a parte 

autora tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, 

porquanto implementados os requisitos para sua concessão”. (TRF 4ª 

Reg. – AC nº 0009400-79.2011.404.9999 – 6ª T. –Rel. Vânia Hack de 

Almeida – DJe 01/03/16). Deste modo, considerando que as provas 

produzidas pelo requerente não comprovam o exercício de atividade rural 

antes da sua maioridade civil 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 CPC e, tendo em vista a demonstração 

suficiente do exercício de atividade urbana especial em relação aos 

períodos que compreendem 28/10/1974 a 10/02/1976 (servente de 

pedreiro); 1º de julho de 1986 a 28 de maio de 1987; 01 de novembro 1988 

a 26 de maio de 1989; 01 de agosto de 1989 a 29 de maio de 1990; 1º de 

julho de 1991 a 30 de junho de 1992 e; 01 de agosto de 1992 a 01 de 

fevereiro de 1996 (atividade em agricultura), a pretensão inaugural deve 

ser parcialmente acolhida. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial apenas para CONDENAR 

o INSS a averbar no CNIS do autor os seguintes períodos, como atividades 

especiais: i) 28/10/1974 a 10/02/1976 (item 2.3.3 do anexo do Decreto 

53.831/64, servente de pedreiro); ii) 1º de julho de 1986 a 28 de maio de 

1987 (item 2.2.1 do anexo do Decreto 53.831/64, agricultura); iii) 01 de 

novembro 1988 a 26 de maio de 1989 (item 2.2.1 do anexo do Decreto 

53.831/64, agricultura); iv) 01 de agosto de 1989 a 29 de maio de 1990 

(item 2.2.1 do anexo do Decreto 53.831/64, agricultura); v) 1º de julho de 

1991 a 30 de junho de 1992 (item 2.2.1 do anexo do Decreto 53.831/64, 

agricultura) e; vi) 01 de agosto de 1992 a 28 de abril de 1995 (item 2.2.1 

do anexo do Decreto 53.831/64, agricultura). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006676-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE TEIXEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006676-77.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JACQUELINE TEIXEIRA CAMPOS EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Jacqueline Teixeira 

Campos ajuíza o presente “Cumprimento de Sentença Provisório” em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando a implantação do 

benefício de Auxílio-doença reconhecido por sentença nos autos da ação 

previdenciária código 115038, atualmente em instância superior para 

exame de recurso apresentado pela parte autora, recebido, todavia, tão 

somente com efeito devolutivo. Postula a concessão da gratuidade da 

justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da 

gratuidade da justiça 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. 2. Do 

cumprimento de sentença O cumprimento provisório de sentença está 

disposto no art. 520 e ss do CPC, portanto, admissível. No caso dos autos, 

a exequente cumpriu os ditames dos incisos do mencionado dispositivo, 

pois, a ação de conhecimento não tramitou na modalidade eletrônica, 

verbis: “Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido 

por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo 

eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das 

seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada 

pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão 

exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito 

suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de 

habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais 

consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. 

Tratando-se de crédito de natureza alimentar (inciso I, do art. 521 do CPC), 

dispenso a caução judicial prevista no inciso IV, do art. 520 do CPC. 

Destarte, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, impugnar a pretensão da exequente (§1°, do art. 520 c/c art. 535, 

ambos do CPC), implantar o benefício ou justificar o motivo de sua 

cessação, consoante previsão do §1°, do art. 536 do mesmo Codex. 

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Havendo impugnação, vistas à 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
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resposta, sob pena de preclusão. Empós, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002016-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA VIANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (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: 1002016-06.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALQUIRIA VIANA DE LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Processo: 

1002016-06.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Valquíria Viana de Lima 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 de Hanseníase (CID 10: A30-9) Narra que 

requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento 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, 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 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 08h50min 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 o 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 
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(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, 26 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003885-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUPATINI SUTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo n ° 1003885-72.2018.8.11.0040 Requerente: Eva Maria Lupatini 

Sutil Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Eva Maria Lupatini Sutil ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição na modalidade híbrida. Aduziu possuir atualmente 62 (setenta 

e dois) anos de idade, bem como, ainda na adolescência ajudava os pais 

em atividade campesina, o que perdurou até se casar em 01/04/1978, 

quando, de então, na companhia do esposo, permaneceu na atividade 

rural até início do ano de 1990. Relatou que a partir de 01/01/2009 

ingressou no Regime Geral da Previdência Social como empregada 

urbana. Asseverou que somados todos os períodos – rurícolas e urbanos 

– soma o total de 30 (trinta) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, 

preenchendo, portanto, a carência legal para a concessão do benefício 

pleiteado. Verberou que em 03/05/2017 requereu a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade na via administrativa, com 

reconhecimento de período em atividade rural, no entanto, negado pela 

autarquia ré, ao fundamento da falta de tempo de carência, pois, 

contribuídos apenas 99 (noventa e nove) meses, sem, porém, reconhecer 

todo o tempo rural postulado na inicial. Postulou a concessão da 

gratuidade da justiça Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

14179669 concedeu à autora as benesses da gratuidade da justiça. Em 

contestação (id. 15320195), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de exame de mérito. No mérito, a 

improcedência dos pedidos, ao argumento do não cumprimento da 

carência legal para a concessão do benefício, bem como, a ausência de 

comprovação da qualidade da autora como segurada especial da 

Previdência Social. Juntou documentos. Réplica id. 16549193. A decisão 

id. 19209692 afastou a prejudicial de mérito arguida pelo requerido e, de 

outro lado, acolheu o pedido de prova oral e, para tanto, designou 

audiência de instrução e julgamento. Audiência realizada (id. 20475188) 

oportunidade em que foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas 

pela parte autora. Alegações finais pela requerente remissivas à peça de 

ingresso. É o necessário. Decido. Pretende a parte autora obter 

provimento judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade híbrida, ou seja, 

somados os períodos rurais e urbanos, ao argumento que preenche todos 

os requisitos legais e necessários capazes de lhe garantir a concessão 

do benefício. A pretensão inaugural não prospera. No tocante à atividade 

rural entre 14/04/1968 a 01/04/1978, não há nos autos nenhum documento 

que demonstre início de prova material, valendo-se a autora tão somente 

de prova testemunhal, ao desacordo com o entendimento firmado pelo STJ 

no verbete 149, verbis: A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. BOIA-FRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. O tempo de trabalho 

rural deve ser demonstrado com, pelo menos, um início de prova material 

contemporânea ao período a ser comprovado, complementada por prova 

testemunhal idônea. Não é admitida a prova exclusivamente testemunhal, a 

teor do § 3º do art. 55 da L 8.213/1991, preceito jurisprudencialmente 

ratificado pelo STJ na Súmula 149 e no julgamento do REsp nº 

1.321.493/PR (STJ, 1ª Seção, rel. Herman Benjamin, j. 10out.2012, em 

regime de "recursos repetitivos" do art. 543-C do CPC1973). 2. Sendo a 

sentença proferida após 18/03/2016 (data da vigência do NCPC) e que foi 

desprovido o recurso, aplica-se a majoração prevista no art. 85, § 11, 

desse diploma, observados os ditames dos §§ 2º a 6º quanto aos critérios 

e limites estabelecidos.” (TRF-4 - AC: 50530164320164049999 

5053016-43.2016.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 

18/02/2020, QUINTA TURMA) Entre o período seguinte, inobstante haja 

início de prova material, os documentos juntados aos autos revelam que a 

autora, diferentemente do alegado, não se trata de empregada doméstica, 

como qualificada no preâmbulo da inicial, tampouco ex-cozinheira, 

conforme narrada na impugnação (pág. 4), mas sim de EMPRESÁRIA DO 

RAMO MADEIREIRO. O extrato da Receita Federal do Brasil juntado pelo 

requerido (id. 15320197) aponta a existência de uma empresa em nome da 

autora, CNPJ 01.876.325/0001-03, COM INÍCIO DE ATIVIDADE EM 

07/05/1986, última atualização cadastral de 03/11/2005 e, com situação 

cadastral ATIVA. Em consulto à RFB (extratos anexos), constatei a 

participação da autora como sócia da empresa, cuja qual tem capital social 

declarado de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Tais fatos 

afastam totalmente a condição da autora como rurícola em regime de 

economia familiar e subsistência própria e em conjunto como todos os 

seus membros. De outro lado, conquanto as testemunhas afirmem que a 

autora manteve atividade campesina essencialmente de subsistência, as 

evidências apuradas nos autos demonstram, contrariamente, que as 

testemunhas desconhecem totalmente a vida campesina e empresarial de 

fato exercida pela autora e sua família (mídias digitais id`s 20475442 e 

20475444). Assim, não há que se falar em reconhecimento do período 

rural postulado na inicial, tendo em vista o conjunto de provas apuradas 

nos autos que afastam a condição da autora como trabalhadora rural que 

exerceu atividade campesina de subsistência e em regime de economia 

familiar, sobretudo, ante a constatada atividade empresarial da requerente 

durante o mencionado período campesino. Acerca do tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE 

RURAL NA CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL NÃO DEMONSTRADA. 

AUTORA TITULAR DE MICROEMPRESA NO PERÍODO EQUIVALENTE À 

CARÊNCIA HIPÓTESE LEGAL NÃO COMPROVADA (§ 12 DO ART. 11 DA 

LEI Nº 8.213/91). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O tempo de serviço rural para fins 

previdenciários pode ser demonstrado através de início de prova material 

suficiente, desde que complementado por prova testemunhal idônea. 2. O 

legislador expressamente prevê a possibilidade de participação do 

segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como 

empresário individual ou como titular de empresa individual de 

responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou 

agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que a pessoa jurídica 

componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no 

mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em que eles 

desenvolvam suas atividades (§ 12 do art. 11 da Lei nº 8.213/91). 

Hipótese legal não demonstrada. 3. Não comprovado o labor rurícola na 

condição de segurado especial no período equivalente à carência, 
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imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao 

requerimento administrativo, não há como ser concedida a Aposentadoria 

por Idade Rural pleiteada.” (TRF-4 - AC: 50487369220174049999 

5048736-92.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Data de Julgamento: 15/04/2019, SEXTA TURMA) Destarte, 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 exordial. Noutra 

banda, o tempo de contribuição da autora como urbana junto à Previdência 

Social, igualmente não autoriza a concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição, pois, não satisfaz a carência 

legal, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe 

na espécie. Em arremate, considerando tratar-se da autora de 

SÓCIA-EMPRESÁRIA de empresa com capital social declarado de R$ 

320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a gratuidade da justiça deve ser 

revista. In casu, cumpre ressaltar que a autora sequer impugnou os 

documentos e argumentos articulados pelo requerido em contestação 

quanto à existência de uma empresa em seu nome e de todo o período de 

atividade, inclusive, ativa, fato que afasta o estado de miserabilidade 

narrado na inicial e a justificar o benefício da gratuidade da justiça. Logo, 

diante da evidente alteração da realidade financeira da autora, imperiosa a 

revogação da gratuidade da justiça. Nesse diapasão: “AGRAVO INTERNO. 

FAMÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO, NO CASO. AGRAVO 

INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo Nº 70071512974, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

09/11/2016).” (TJ-RS - AGV: 70071512974 RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 09/11/2016, Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/11/2016) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. INDICAÇÃO DE 

ASSISTENTE TÉCNICO PELA PARTE, PARA ACOMPANHAMENTO DA 

PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REVOGAÇÃO, 

DE OFICIO, DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.” 

(TJ-PR 9152854 PR 915285-4 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo 

Junior, Data de Julgamento: 08/11/2012, 9ª Câmara Cível) Ademais, 

considerando que autora ocultou sua real atividade, de forma que se 

qualificou na inicial como doméstica e ex-cozinheira em réplica, resta 

estampada a clara falta de boa-fé da postulante ao alegar o inexistente 

estado de pobreza a impedi-la de arcar com custas iniciais do processo, 

razão pela se impõe a aplicação da penalidade prevista no parágrafo 

único, do art. 100, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 100. caput 

(...) Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as 

despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso 

de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida 

em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita 

em dívida ativa.” A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C 

PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO 

ENTABULADO ENTRE AS PARTES E REVOGOU A GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR, CONDENANDO-O, 

AINDA, AO PAGAMENTO DE DEZ VEZES O VALOR DAS CUSTAS 

DEVIDAS. APELO DO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DERRUÍDA POR 

PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. CASSAÇÃO DO 

BENEFÍCIO QUE ERA DE RIGOR. PARTE INTERESSADA QUE, A TODA 

EVIDÊNCIA, OMITIU A PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS MENSAIS PARA 

OBTER A ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. MÁ-FÉ PROCESSUAL 

COMPROVADA. INCIDÊNCIA, IN CASU, DA PENALIDADE DE 

RECOLHIMENTO, EM DÉCUPLO, DOS ENCARGOS PROCESSUAIS (ART. 

100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). DECISUM MANTIDO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03011973820178240078 

Urussanga 0301197-38.2017.8.24.0078, Relator: Stanley da Silva Braga, 

Data de Julgamento: 04/12/2018, Sexta Câmara de Direito Civil) Com efeito, 

REVOGO a decisão id. 14179669, bem como, CONDENO a autora ao 

pagamento de multa processual em um DÉCUPLO DO VALOR DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS, a qual deverá ser revertida em favor da 

Fazenda Pública Estadual. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais e multa processual em um DÉCUPLO DO VALOR 

DAS CUSTAS INICIAIS, a qual deverá ser revertida em favor da Fazenda 

Pública Estadual, bem como, honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no parágrafo único, ao art. 100 e §8° 

do art. 85, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 março de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002018-73.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANDIRA AVELAR DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Jandira Avelar da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente a concessão 

do benefício assistencial ao idoso. Assevera que requereu a concessão 

do benefício na via administrativa, no entanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao ao argumento de que a renda per capita familiar seria igual 

ou superior a ¼ do salário mínimo vigente. Requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça 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. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada de assistência social ao 

idoso, sustentando, em suma, preencher os requisitos legais (idade 

superior a 60 anos e estado de miserabilidade do grupo familiar), de modo 

que imperiosa a concessão do benefício nesta fase de cognição sumária, 
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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 do 

benefício na espécie pretendida pela 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, 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 do 

quadro de miserabilidade do grupo familiar. 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. Do estudo 

socioeconômico Determino a realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Cite-se a parte requerida, com vistas dos 

autos, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002019-58.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE JESUS ALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Maria de Jesus Alves ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente a concessão 

do benefício assistencial ao idoso. Assevera que requereu a concessão 

do benefício na via administrativa, no entanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao ao argumento de que a renda per capita familiar seria igual 

ou superior a ¼ do salário mínimo vigente. Requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça 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. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada de assistência social ao 

idoso, sustentando, em suma, preencher os requisitos legais (idade 

superior a 60 anos e estado de miserabilidade do grupo familiar), de modo 

que imperiosa a concessão do benefício 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 do 

benefício na espécie pretendida pela 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, 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 do 

quadro de miserabilidade do grupo familiar. 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 
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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. Do estudo 

socioeconômico Determino a realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Cite-se a parte requerida, com vistas dos 

autos, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002026-50.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ONELIA DOS SANTOS FIGUEIREDO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria Onelia dos Santos Figueiredo ajuíza 

a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente 

a concessão do benefício assistencial ao idoso. Assevera que requereu a 

concessão do benefício na via administrativa, no entanto, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao ao argumento de que a renda per capita 

familiar seria igual ou superior a ¼ do salário mínimo vigente. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça 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. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de prestação 

continuada de assistência social ao idoso, sustentando, em suma, 

preencher os requisitos legais (idade superior a 60 anos e estado de 

miserabilidade do grupo familiar), de modo que imperiosa a concessão do 

benefício 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 do benefício na espécie pretendida pela 

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, 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 do quadro de miserabilidade do grupo 

familiar. 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. Do estudo 

socioeconômico Determino a realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Cite-se a parte requerida, com vistas dos 

autos, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002027-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1002027-35.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEUSDETE NEPOMUCENA LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Deusdete Nepomucena Lopes ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, almejando liminarmente a concessão 

do benefício assistencial ao idoso. Assevera que requereu a concessão 

do benefício na via administrativa, no entanto, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao ao argumento de que a renda per capita familiar seria igual 

ou superior a ¼ do salário mínimo vigente. Requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça 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. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de prestação continuada de assistência social ao 

idoso, sustentando, em suma, preencher os requisitos legais (idade 

superior a 60 anos e estado de miserabilidade do grupo familiar), de modo 

que imperiosa a concessão do benefício 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 do 

benefício na espécie pretendida pela 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, 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 do 

quadro de miserabilidade do grupo familiar. 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. Do estudo 

socioeconômico Determino a realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Cite-se a parte requerida, com vistas dos 

autos, para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006847-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BERTUNCELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº 1006847-68.2018.8.11.0040 Requerente: 

Moacir Bertuncelli Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Moacir Bertuncelli ajuizou “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, almejando, em síntese, a condenação do requerido 

à concessão do benefício aposentadoria por idade rural desde a data do 

requerimento administrativo, 10/01/2018. Asseverou possuir mais de 60 

(sessenta) anos de idade, ter exercido atividade rural em regime de 

economia familiar desde 2002 e, para tanto, juntou declaração de 

regularidade ocupacional em assentamento localizado neste município de 

Sorriso desde 2004, bem como, notas fiscais comprobatórias de aquisição 

de insumos desde 2002. Asseverou que requereu o pedido 

administrativamente, no entanto, este foi negado pela autarquia ré. Forte 

em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a 

inicial com documentos. Em contestação o requerido defendeu a 

improcedência dos pedidos, aduzindo, em suma, ausência de 

comprovação da atividade rural exercida pelo requerente em regime de 

economia familiar, assim como do início de prova material. O saneador 

fixou os pontos controvertidos, acolheu o pedido de produção de prova 

testemunhal e designou audiência de instrução e julgamento. Na audiência 

foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo requerente. É o 

necessário. Decido. Como relatado, pretende o autor obter provimento 

judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria por 
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idade, na qualidade de segurado especial – trabalhador rural -, ao que se 

opõe o INSS alegando que o requerente não se incumbiu da comprovação 

dos requisitos legais e necessários capazes de lhe auferir a concessão 

do benefício. Para a concessão do benefício de aposentadoria rural por 

idade, necessário se faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) 

condição de segurado especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) 

carência, conforme passo a expor. Primeiramente, quanto à condição de 

segurado especial, verifico que o autor se enquadra no art. 11, inciso VII, 

da Lei nº 8.213/91, ou seja, é trabalhador rural que exerce suas atividades 

em regime de economia familiar, assim compreendido o trabalho realizado 

pelos membros da família, indispensável para a sua subsistência e em 

condições mútuas de dependência e colaboração. No que se refere ao 

critério etário, vejo que as cópias dos documentos acostados aos autos 

que atualmente o requerente possui mais de 60 (sessenta) anos de idade, 

cumprindo o disposto no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que exige idade 

mínima para homens de (sessenta) anos para concessão de 

aposentadoria por idade. Quanto à comprovação da atividade rural, o início 

de prova material da atividade rural consta nos autos através dos 

documentos que acompanham a inicial, corroborados, também, pela prova 

testemunhal, nos exatos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91. Além 

da declaração de regularidade ocupacional do autor em relação ao 

assentamento no qual trabalha e reside, a emissão de notas fiscais em 

nome do autor discriminando compras de insumos da lavoura desde 2002 

são suficientes para evidenciar a prática de atividades típicas de 

trabalhador rural. Não obstante a documentação acostada aos autos, a 

prova material foi também corroborada pelos depoimentos das 

testemunhas prestados em juízo, de forma que todo o conjunto probatório 

demonstra que o requerente exerceu, ao menos desde 2002, atividade 

rurícola, portanto, cumprida a carência exigida pelo art. 55, § 2º c/c art. 

142 ambos da Lei nº 8.213/91. Por derradeiro, no tocante às 

contribuições, o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 estabelece que, aos 

segurados especiais referidos no art. 11, VII, da citada lei, fica garantida 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício. Assim, a concessão do benefício pleiteado independe do 

recolhimento das contribuições. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

SEGURADA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE DE RURÍCOLA. 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL 

ROBUSTA E INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CUMPRIMENTO DO 

PERÍODO DE CARÊNCIA E DA IDADE MÍNIMA. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. 1. Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação 

para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder aposentadoria rural 

por idade. 2. Para a concessão da aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, na forma da Lei nº 8.213/91, deve ser atendido dois requisitos: (a) 

idade de 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinquenta e 

cinco) anos completos, se mulher (art. 48, parágrafo 1º); (b) cumprimento 

do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses de exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 3. Requisito etário 

preenchido na data do pedido administrativo (26/11/2015). 4. Para 

demonstrar a prestação de serviço rural em regime de economia familiar, a 

apelada juntou aos autos: carteira de trabalho; comprovante de 

Contribuição Sindical Agricultor Familiar do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), por meio do órgão arrecadador CONTAG; certidão eleitoral 

informando sua ocupação como trabalhadora rural; certidão de 

casamento; declaração de exercício de atividade rural expedida pelo 

Sindicato dos Trabalhadores de Varjota-CE; declaração do proprietário do 

imóvel rural onde a autora exerce o labor rurícola; CCIR - certificado de 

Cadastro do Imóvel Rural. 5. Vislumbra-se o atendimento do requisito de 

apresentação de início razoável de prova material, bem como que a parte 

ora apelada comprovou ter exercido a atividade rural no período de 

carência, tendo em vista a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural 

para comprovar sua condição, por meio de prova material, seja pela 

precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo, 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. 6. Apelação 

improvida.” (TRF-5 - AC: 00016323120184059999 CE, Relator: 

Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, Data de Julgamento: 

25/10/2018, Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça 

Eletrônico TRF5 (DJE) - 30/10/2018 - Página 50) “PREVIDENCIÁRIO. 

AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENTENDIMENTO DO STF NO RE Nº 870.947. 1. 

Comprovado o domicílio por meio de comprovante de residência atualizado 

e constatação de realização da entrevista administrativa na comarca onde 

reside a demandante, há de ser afastada a alegação de incompetência 

absoluta, sendo competente a justiça estadual da respectiva comarca 

para processar e julgar o feito, com base na competência federal 

delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. 2. Para a 

concessão de aposentadoria rural por idade, disciplinada nos parágrafos 

do artigo 48 da Lei 8.212/91, deve o beneficiário demonstrar a sua 

condição de segurado especial, atuando na produção rural em regime de 

economia familiar, pelo período, conforme tabela progressiva constante no 

artigo 142 combinado com o artigo 143, ambos da Lei de Benefícios) e o 

requisito idade, qual seja, 60 anos para homens e 55 para mulheres. Para 

este benefício, a exigência de labor rural por período mínimo é a carência, 

não se exigindo prova do recolhimento de contribuições. 3. Robusta prova 

material corroborada por prova testemunhal. 4. Os índices de correção 

monetária e de juros moratórios foram fixados de acordo com o 

entendimento do STF no RE nº 870.947.” (TRF-4 - AC: 

50371450720154049999 5037145-07.2015.4.04.9999, Relator: LUIZ 

ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 27/03/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Sendo assim, os documentos acostados aos 

autos demonstram o início de prova material, corroborados pelas 

testemunhas ouvidas em juízo, de forma a comprovar satisfatoriamente os 

requisitos exigidos pela Lei nº. 8.213/91, razão pela qual a procedência 

dos pedidos é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA RURAL por idade em favor de Moacir 

Bertuncelli, bem como, ao pagamento do 13º salário, desde o requerimento 

administrativo (10/01/2018). Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS pelos meios 

competentes para que implante o benefício ora concedido no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde o 

requerimento administrativo (10/01/2018), serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção 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 (um mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º, 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. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

porquanto 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, 27 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002028-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SEVERO SANS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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: 1002028-20.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADILSON SEVERO SANS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Adilson Severo Sans ajuíza a presente “Ação 
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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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o 

trabalho, tendo em vista que foi diagnosticado com “síndrome do manguito 

rotador, sinovite, tendinite e mialgia (CIDS´s M54.4, M75, M65, M79 e M21)”. 

Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento 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, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado 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 do 

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 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 09h00min 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 o 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 297 de 393



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, 27 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003387-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEMECIO SILVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1003648-09.2016.8.11.0040 Requerente: Demecio Silvério 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Demecio Silvério ajuizou a presente “Ação Previdenciária com Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de pensão por morte . 

Asseverou que desde 2003 manteve união estável com Cenira de Oliveira 

Lizzi, até seu falecimento, ocorrido em 30/08/2017, conforme contrato de 

convivência do casal, plano de assistência familiar em comum e a certidão 

de óbito com a informação da existência de união estável da de cujus com 

o autor. Verberou que a de cujus era segurada da Previdência Social, bem 

como, em 20/09/2017 requereu a concessão do benefício 

administrativamente, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento 

da ausência de comprovação da qualidade de companheiro da falecida. 

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu 

a inicial com documentos. A decisão id. 14249322 concedeu o pagamento 

do benefício liminarmente. Em contestação (id. 15478435), o requerido 

suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. 

No mérito, a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de 

comprovação da união estável e dependência econômica do requerente 

em relação à falecida, bem como, que o óbito ocorreu após a Lei n° 

13.135/2015 e o não cumprimento do inciso V, aliena a, do art. 77 da Lei n° 

8.213/91. Réplica id. 15839996. A decisão id. 16319843 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido e, de outro, acolheu o pedido 

de produção de prova oral formulado pelo autor e, para tanto, designou 

audiência de instrução e julgamento. Audiência realizada no id. 20192984, 

oportunidade em foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pela 

parte autora (mídias digitais id`s. 20192987 e 20192988). Ainda em 

audiência, o autor apresentou alegações finais remissivas à inicial. É o 

necessário. Decido. A pretensão inaugural prospera. A farta 

documentação acostada ao presente feito consistente no contrato de 

convivência do casal, plano de assistência familiar em comum e certidão 

de óbito com a informação da existência de união estável da de cujus com 

o requerente há mais de 14 (quatorze) anos, corroborada ainda pela 

prova testemunhal colhida em audiência, revelam de forma robusta a 

existência de união estável entre a parte autora e a de cujus. Perguntada, 

a testemunha Vanderlei Antônio Pulucena, respondeu: “Que sabe dizer 

que o requerente vivia em união estável há mais 7 (sete) anos. Que era do 

requerente e soube afirmar que a convivência era pública na condição de 

marido e mulher e contínua. Afirmou ainda que na data do óbito da 

companheira e casal vivia em união estável” (mídia digital id. 20192988). O 

depoimento da testemunha Dionatan Bruno Petry (mídia digital id. 

20192987) foi igualmente no mesmo sentido, qual seja, confirmar a união 

estável, pública e contínua entre o requerente e a falecida Cenira de 

Oliveira Lizzi. Quanto ao cumprimento do inciso V, aliena a, do art. 77 da 

Lei n° 8.213/91[1], o extrato do CNIS da segurada demonstra que seus 

recolhimentos à Previdência Social ultrapassaram o disposto no 

mencionado artigo, tendo ainda o requerente superado a questão idade 

indicada na alínea c, item 6[2], do mesmo diploma legal. Logo, não há que 

falar no pagamento do benefício tão pelo período de 4 (quatro) meses, 

conforme defendido pelo requerido. No tocante à condição do requerente 

como de dependente econômica da segurada, consoante artigo 16, inciso 

I, § 4° da Lei n° 8.213/91, é presumida, cabendo, a parte contrária, a 

comprovação da inexistência de dependência, o que não ocorreu no caso 

dos autos, verbis: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Sobre o tema: "PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. COMPANHEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. A concessão 

do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de 

dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade 

de segurado do de cujus por ocasião do óbito. Além disso, rege-se o 

benefício pela legislação vigente à época do falecimento e independe de 

carência. 2. Comprovada a união estável, há de se reconhecer a 

qualidade de dependente do companheiro da segurada falecida, sendo 

presumida a dependência econômica, que não é afastada pela 

circunstância dele auferir renda mínima.” (TRF-4 - AC: 

50249980720194049999 5024998-07.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Outrossim, o pedido do autor deve observar o 

disposto no inciso I, do artigo 74 da Lei nº 8.213/91 à época do 

requerimento, verbis: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data: I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois 

deste; (...) Assim, comprovado que a falecida, na data do óbito, convivia 

em união púbica, notória e duradoura com o requerente, inclusive firmada 

em instrumento particular (id. 13834751), é de ser reconhecida como união 

estável para fins previdenciários. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO 

ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE 

DEPEDENDENTE DO "DE CUJUS". I - Demonstrado, como no caso, através 

de prova material, corroborada por prova testemunhal, que a autora 

conviveu em união estável com o "de cujus", assim como a sua condição 

de rurícola, a esta assiste o direito à pensão na qualidade de dependente 

do ex -segurado. II - Remessa e Apelação improvidas. Processo 

APELREEX 3894 CE 0000090-90.2009.4.05.9999 Orgão Julgador TRF 5ª 

Região - Quarta Turma Publicação Fonte: Diário da Justiça - Data: 

26/03/2009 - Página: 224 - Nº: 58 - Ano: 2009 Julgamento 3 de Março de 

2009 Relator Desembargadora Federal Margarida Cantarelli. ” 

“PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR 

MORTE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. I - Verifica-se da análise dos autos que a autora, quando 

da inicial, juntou aos autos prova material e testemunhal suficientes para 

revelar a união estável com o segurado falecido, inclusive certidão de 

nascimento de filho em comum. II – (...). VI - Remessa oficial e apelação 

pa rc ia lmen te  p rov idas .  P rocesso  APELREEX 8909  PE 

0016000-31.2000.4.05.8300 Orgão Julgador TRF/5ª Região - Quarta Turma 

Publicação Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 11/03/2010 - Página: 

443 - Ano: 2010 Julgamento 2 de Março de 2010 Relator Desembargador 

Federal Leonardo Resende Martins (Substituto).” Com efeito, sendo a 

falecida segurada da Previdência Social e ter contribuído por mais de 18 

(dezoito) meses até a data do óbito, bem como, tratar-se do autor de 

dependente presumido da mesma na condição de companheiro, a 

procedência do pedido é medida que se impõe a espécie. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do 

benefício previdenciário PENSÃO POR MORTE em favor do autor Demecio 

Silvério, bem como, o pagamento do 13º salário, contados a partir do óbito 

da segurada, qual seja, 30/08/2017. Ratifico a liminar id. 14249322. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar do óbito da segurada (30/08/2017), 

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 
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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, 26 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1][1]Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995) (...) V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 

13.135, de 2015) b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 

segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 

casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) 

anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) [2] 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a 

idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer 

depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 

(dois) anos após o início do casamento ou da união estável: (Incluído pela 

Lei nº 13.135, de 2015) 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais 

anos de idade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003401-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1003401-57.2018.8.11.0040 Requerente: Marilene Fátima 

dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Marilene Fátima dos Santos ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

com Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

pensão por morte . Asseverou que manteve união estável com Moslei 

Brizola por cerca de 22 (vinte e dois) anos até seu falecimento, ocorrido 

em 20/08/2017, e que desta união vieram 2 (dois) filhos, conforme 

certidões de nascimento acostadas aos autos, união estável também 

comprovada mediante certidão de casamento religioso, comprovantes de 

endereços, plano de assistência familiar em comum e a certidão de óbito 

com a informação da existência de união estável do de cujus com a 

autora. Verberou que as filhas receberam o benefício até completarem 21 

(vinte e um) anos de idade, quando, de então, requereu em 14/02/2018 a 

concessão do benefício administrativamente, no entanto, negado pela 

autarquia ré, ao fundamento da ausência de comprovação da qualidade de 

companheira da falecido. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

13862583 concedeu o pagamento do benefício liminarmente. Em 

contestação (id. 14984451), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, a improcedência dos 

pedidos, ao argumento da ausência de comprovação da união estável e 

dependência econômica da requerente em relação ao falecido, bem como, 

que o óbito ocorreu após a Lei n° 13.135/2015 e o não cumprimento do 

inciso V, aliena a, do art. 77 da Lei n° 8.213/91. Juntou documentos. 

Réplica id. 15676018. A decisão id. 15794160 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido e, de outro, acolheu o pedido de produção 

de prova oral formulado pela autora e, para tanto, designou audiência de 

instrução e julgamento. Audiência realizada no id. 18901645, oportunidade 

em foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pela parte autora 

(mídias digitais id`s. 18901651, 18901653 e 18901656). Ainda em 

audiência, o autor apresentou alegações finais remissivas à inicial. É o 

necessário. Decido. A pretensão inaugural, em parte, comporta 

acolhimento. A farta documentação acostada ao presente feito 

consistente nas certidões de nascimento dos filhos do casal, certidão de 

casamento religioso, comprovantes de endereços, plano de assistência 

familiar em comum e a certidão de óbito com a informação da existência de 

união estável do de cujus com a autora há 22 (vinte e dois) anos, 

corroborada ainda pela prova testemunhal colhida em audiência, revelam 

de forma robusta a existência de união estável entre a parte autora e o de 

cujus. Perguntada, a testemunha Antônio Miguel Dalsoquio, respondeu: 

“Que o de cujus era seu funcionário. Que conhece a autora e o falecido 

acerca de 15 (quinze) anos. Que soube dizer que para ele a autora era a 

esposa do de cujus, assim como disse saber da existência das duas 

filhas. Que nas festividades de sua empresa sempre estavam juntos. Que 

o de cujus faleceu de acidente de transito. Que a testemunhou ver a 

autora cuidando do falecido no hospital. Que soube dizer que a autora 

deixou de trabalhar para cuidar do esposo, inclusive, durante todo o 

período ajudou a autora nas despesas da família (...)” (mídia digital id. 

18901651). Em seu depoimento, a testemunha Martha Bueno de Souza, 

disse: “Que conhece a autora desde 2015. Que mora próxima à 

requerente. Que soube dizer que a autora morava com o falecido. Que o 

casal teve duas filhas. Que soube dizer que o esposo faleceu de acidente 

de trânsito. Que durante o tempo em que o falecido ficou acamado tanto a 

autora como as filhas cuidaram no tratamento do de cujus. Que soube 

dizer que a autora e o falecido companheiro se apresentavam como casal 

(...). (mídias digitais id`s. 18901653 e 18901656). Quanto ao cumprimento 

do inciso V, aliena a, do art. 77 da Lei n° 8.213/91[1], o extrato do CNIS do 

segurado (id. 14984604) demonstra que seus recolhimentos à Previdência 

Social ultrapassaram o disposto no mencionado artigo. De outro lado, a 

idade da requerente não supera o disposto item 6[2], na alínea c, inciso V, 

do art. 77 da Lei n° 8.213/91, pois, nascida em 11/05/1981, de maneira 

que, para efeito de pagamento do benefício, deve ser obedecido o item 

4[3], ambos do mesmo diploma legal Logo, o benefício dever ser pago pela 

autarquia ré pelo prazo de 15 (quinze) anos a contar do requerimento 

administrativo. No tocante à condição da requerente como de dependente 

econômica do segurado, consoante artigo 16, inciso I, § 4° da Lei n° 

8.213/91, é presumida, cabendo, a parte contrária, a comprovação da 

inexistência de dependência, o que não ocorreu no caso dos autos, 

verbis: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 

na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; § 4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” 

Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR URBANO. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO DE 

SEGURADO. COMPANHEIRO (A). DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A sentença, proferida 

sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em 

vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no 

art. 496, § 3º, do referido Diploma subjetivo. 2. A concessão de benefício 

previdenciário envolve relações jurídicas de trato sucessivo e natureza 

alimentar, motivo pelo qual o decurso do prazo prescricional não atinge o 

direito à postulação, incidindo, apenas, sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor da Súmula n. 

85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. A pensão por morte é 

benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de 

carência, nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei nº 8.213/91. 4. Para que 

os dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de 

pensão por morte é necessária a presença de alguns requisitos para a 

sua concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a condição de 

dependente; e c) a qualidade de segurado do falecido. 5. Atendidos os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de pensão por morte - 

qualidade de segurado do instituidor do benefício, conforme vínculos 

registrados no CNIS ou na Carteira de Trabalho, e sendo presumida a 

dependência econômica dos beneficiários constantes no inciso I, do art. 

16, c/c o § 4º do mesmo artigo da Lei n. 8.213/91 - deve ser reconhecido o 

direito da parte. 6. Apelação do INSS não provida.” (TRF-1 - AC: 

0 0 0 3 8 8 9 8 8 2 0 1 5 4 0 1 3 8 0 9 0 0 0 3 8 8 9 8 8 2 0 1 5 4 0 1 3 8 0 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 01/07/2019) Outrossim, o pedido da autora 

deve observar o disposto no inciso I, do artigo 74 da Lei nº 8.213/91 à 

época do requerimento, verbis: “Art. 74. A pensão por morte será devida 

ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 

não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida até noventa dias 
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depois deste; (...) Assim, comprovado que o falecido, na data do óbito, 

convivia em união púbica, notória e duradoura com a requerente, 

conforme robustamente comprovado nos autos por meio de prova material 

e testemunhal, é de ser reconhecida como união estável para fins 

previdenciários. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. 

COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPEDENDENTE 

DO "DE CUJUS". I - Demonstrado, como no caso, através de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, que a autora conviveu em 

união estável com o "de cujus", assim como a sua condição de rurícola, a 

esta assiste o direito à pensão na qualidade de dependente do ex 

-segurado. II - Remessa e Apelação improvidas. Processo APELREEX 

3894 CE 0000090-90.2009.4.05.9999 Orgão Julgador TRF 5ª Região - 

Quarta Turma Publicação Fonte: Diário da Justiça - Data: 26/03/2009 - 

Página: 224 - Nº: 58 - Ano: 2009 Julgamento 3 de Março de 2009 Relator 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli.” “PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO 

ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Verifica-se 

da análise dos autos que a autora, quando da inicial, juntou aos autos 

prova material e testemunhal suficientes para revelar a união estável com 

o segurado falecido, inclusive certidão de nascimento de filho em comum. II 

– (...). VI - Remessa oficial e apelação parcialmente providas. Processo 

APELREEX 8909 PE 0016000-31.2000.4.05.8300 Orgão Julgador TRF/5ª 

Região - Quarta Turma Publicação Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - 

Data: 11/03/2010 - Página: 443 - Ano: 2010 Julgamento 2 de Março de 

2010 Relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins 

(Substituto).” Com efeito, sendo o falecido segurado da Previdência Social 

e ter contribuído por mais de 18 (dezoito) meses até a data do óbito, bem 

como, tratar-se da autora de dependente presumida do mesmo na 

condição de companheira, contudo, com idade dentro da faixa prevista no 

item 4, alínea c, inciso V, do art. 77 da Lei n° 8.213/91, a procedência em 

parte do pedido é medida que se impõe a espécie. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário PENSÃO POR MORTE em favor da 

autora Marilene Fátima dos Santos, bem como, o pagamento do 13º 

salário, contados a partir do requerimento administrativo (14/02/2018), pelo 

prazo de 15 (quinze) anos, nos termos do inciso V, alínea c, item 4, do art. 

77 da Lei n° 8.213/91. Ratifico a liminar id. 13862583. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações 

vencidas a contar do requerimento administrativo (14/02/2018), 

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, 26 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1][1]Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, 

será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995) (...) V - para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei nº 

13.135, de 2015) b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 

segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 

casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) 

anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

[2]c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a 

idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer 

depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 

(dois) anos após o início do casamento ou da união estável: (Incluído pela 

Lei nº 13.135, de 2015) 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais 

anos de idade. [3]4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) 

anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
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PJe nº 1004006-10.2017.8.11.0040 Requerente: Douglas Vedovatto 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Douglas Vedovatto ajuizou a presente “Ação Previdenciária com Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez e/ou restabelecimento de auxílio-doença. Alegou ser 

segurado da Previdência Social, bem como, ter sofrido acidente de trânsito 

em 29/12/2016, causando-lhe as seguintes lesões: CID: S 83.5 - entorse e 

distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) e (posterior) do joelho; 

S 80.0 - contusão do joelho; S 62 - fratura ao nível do punho e da mão; M 

23 - transtornos internos dos joelhos e S 84 - traumatismo de nervos 

periféricos da perna, incapacitando-o definitivamente para o trabalho. 

Aduziu que em razão moléstias sofridas, em 03/07/2017 requereu a 

concessão do benefício de auxílio-doença (NB 6191842477) 

administrativamente, entretanto, negado pela autarquia ré, ao argumento 

da ausência de incapacidade para o trabalho. Asseverou, contudo, que a 

incapacidade laboral permanece. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos e formulou 

quesitos para perícia médica. A decisão id. 9355961 concedeu o benefício 

auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 10227793), o requerido 

suscitou os efeito da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No 

mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência 

incapacidade do autor para o trabalho, assim como a necessidade da 

realização de perícia médica, oportunidade em que apresentou seus 

quesitos. Juntou documentos. Réplica id. 10586805. Decisão de id. 

10947196 afastou a prejudicial de mérito arguida pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18758803. O autor 

impugnou o Laudo Pericial (id. 19250967). De outro lado, o requerido 

quedou-se silente, consoante certidão id. 18611481. É o necessário. 

Decido. Como relatado, postula a parte requerente aposentadoria por 

invalidez e/ou concessão do benefício auxílio-doença, com fundamento 

nas disposições da Lei n° 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 de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão da 

aposentadoria por invalidez ao segurado são: incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação e a impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. Vale lembrar que 

o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 
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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; (...)” In casu, o extrato do CNIS (id. 

9352997) revela que o requerente contribuiu durante o período legal 

exigido, tanto é que sequer foi motivo para o indeferimento do benefício de 

auxílio-doença (id. 9353087). Quanto à incapacidade do requerente, a 

perícia médica não concluiu pela incapacidade total e definitiva do autor 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, mas apenas 

e tão somente que em razão das enfermidades narradas na inicial estaria 

TOTAL e TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercer as atividades 

laborativas que anteriormente exercia (id. 18758803). No quadro histórico 

da perícia, esclareceu a senhora perita: “HISTÓRICO No dia 19 de abril de 

2018, às 11:10 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua 

Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. 

Douglas Vedovatto, com 27 anos de idade, brasileiro, solteiro, morador na 

cidade de Sorriso-MT. Tem ensino médio incompleto. Apresenta em sua 

carteira de trabalho os registros empregatícios como soldador por 02 anos 

e 06 meses de 2010 a 2012, por 10 meses em 2013 e por 09 meses em 

2014 e 2015 e como mecanico por 09 meses em 2016. Solicitou benefício 

auxílio-doença ao INSS em 03 de julho de 2017, sendo indeferido. Sofreu 

um acidente de transito em 29 de dezembro de 2016, apresentando fratura 

completa de quarto metacarpo da mão esquerda que evoluiu para 

pseudoartrose e lesão em joelho esquerdo com ruptura de ligamento 

cruzado posterior de indicação de tratamentos cirúrgicos. Aguarda 

agendamento pelo SUS das cirurgias". No exame físico, apontou a perita 

judicial: “EXAME FÍSICO O periciando se encontra hidratado, eupneico, 

consciente, orientado, afebril, com fala, visão e audição preservados. 

Auscultas cardíaca e pulmonar normais. PA=140X80mmHg. Deambula 

normalmente porém refere dores. Apresenta-se vigil, com auto cuidado 

preservado, vestes adequadas para o ambiente. Orientado no tempo e no 

espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com nexo, ricas em 

detalhes e coerentes. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da 

memória ou do raciocínio. Joelhos simétricos e sem deformidades. 

Apresenta limitação de todos os movimentos de joelho esquerdo. Sinais de 

instabilidade. Mão esquerda com dor aos movimentos dos dedos". Indicou 

ainda a existência de exames complementares: “1- Radiografia de mão 

esquerda 03/05/2017: Fratura completa e desalinhada na diáfise do 4º 

metacarpo. Demais estruturas ósseas com morfologia e densidade 

preservadas. Espaços articulares mantidos. Pequena calcificação em 

partes moles adjacentes à face lateral da interfalangeana proximal do 

quarto dedo medindo 0,2 cm de diametro. 2-Ressonância magnética de 

joelho esquerdo 29/05/2017: Ligamento cruzado anterior apresentando-se 

com orientação habitual e alteração de sinal intra-substancial difuso de 

suas fibras. A sua suficiência pode ser melhor avaliada ao exame físico. 

Ligamento cruzado posterior apresentando acentuada indefinição de suas 

fibras em seu terço médio e distal podendo representar rotura. Sinais de 

estiramento do ligamento colateral medial. Pequena quantidade de líquido 

articular femorotibial.” Aos quesitos do autor, respondeu a Sra. Perita: 1. O 

periciando é portador de doença ou lesão? Resposta- Apresenta lesões 

em joelho esquerdo com ruptura de ligamento cruzado posterior e fratura 

de quarto metacarpo da mão esquerda que evoluiu para pseudoartrose. 

Ambas as lesões receberam indicação de conduta cirúrgica. Aguarda 

agendamento das cirurgias pelo SUS. Ao exame físico pericial apresenta 

limitações funcionais. 2. Qual ou quais? Resposta- Apresenta lesões em 

joelho esquerdo com ruptura de ligamento cruzado posterior e fratura de 

quarto metacarpo da mão esquerda que evoluiu para pseudoartrose. 

Ambas as lesões receberam indicação de conduta cirúrgica. Aguarda 

agendamento das cirurgias pelo SUS. Ao exame físico pericial apresenta 

limitações funcionais. 3. Em caso afirmativo, essa doença a qual o 

periciando é acometido é originária de acidente automobilístico? Resposta- 

sim 4. Em caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual? Resposta - sim temporariamente 

5. Também em caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o 

exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Resposta - 

sim temporariamente 6. Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? Resposta - não 7. Caso o periciando esteja 

incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou ano do início da 

doença? Resposta - dezembro de 2016 8. Caso o periciando esteja 

incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou ano do início da 

incapacidade? Resposta - dezembro de 2016. 9. Com base em que 

documento do processo foi fixado a data do início da incapacidade? 

Resposta- data do acidente 10. Caso o periciando esteja incapacitado, 

essa incapacidade é temporária ou permanente? Resposta - temporária 

11. Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, qual seria a 

data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária? 

Resposta - Considero o autor com incapacidade total e temporária ao 

trabalho. Sugiro um prazo de 12 meses de afastamento do trabalho para 

que realize o tratamento proposto. 12 - Caso o periciando possua lesões 

consolidadas, decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas 

lesões resultaram em sequelas que implicam redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia? Resposta - Ainda em tratamento, 

não se fala de sequelas permanentes. 13 - Em caso afirmativo, qual(is) 

sequela(s) acomete(m) o Autor? Resposta - ainda em tratamento. 14 - Em 

caso afirmativo, essa(s) sequela(s) incapacita o Autor para o trabalho em 

caráter total ou parcial? Resposta-total e temporária. 15 - O periciando, 

caso incapacitado para o exercício de qualquer atividade, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? Resposta – não. 16 - O 

periciando está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, mental, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostite 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS), 

contaminação por radiação ou hepatopatia grave? Resposta – não. Aos 

quesitos do réu, respondeu: 1- Qual o nome e a idade atual do autor? Qual 

o atual estado de saúde do autor? Resposta- Sr Douglas Vedovatto com 

27 anos de idade. Apresenta lesões em joelho esquerdo com ruptura de 

ligamento cruzado posterior e fratura de quarto metacarpo da mão 

esquerda que evoluiu para pseudoartrose. Ambas as lesões receberam 

indicação de conduta cirúrgica. Aguarda agendamento das cirurgias pelo 

SUS. Ao exame físico pericial apresenta limitações funcionais. 2- Qual a 

atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou 

autônoma? Resposta - trabalhou como soldador e mecânico. 3 - Diga a 

Sra. perita, se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, de forma leve, moderada ou intensa? Resposta - esforço físico 

leve a moderado 4- Diga a Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidades das mãos, etc. Resposta - não. 5 - Diga Sra. perita se 

o autor está acometido de alguma patologia? Qual? Causou incapacidade? 

Resposta - Apresenta lesões em joelho esquerdo com ruptura de 

ligamento cruzado posterior e fratura de quarto metacarpo da mão 

esquerda que evoluiu para pseudoartrose. Ambas as lesões receberam 

indicação de conduta cirúrgica. Aguarda agendamento das cirurgias pelo 

SUS. Ao exame físico pericial apresenta limitações funcionais. 6- Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exame 

complementar? Resposta - clinicamente e com exames complementares. 

7- Diga a Sra. perita, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exames complementares, quais foram os 

resultados dos mesmos? Resposta - Radiografia de mão esquerda 

03/05/2017: Fratura completa e desalinhada na diáfise do 4º metacarpo. 

Demais estruturas ósseas com morfologia e densidade preservadas. 

Espaços articulares mantidos. Pequena calcificação em partes moles 

adjacentes à face lateral da interfalangeana proximal do quarto dedo 

medindo 0,2 cm de diametro - Ressonância magnética de joelho esquerdo 

29/05/2017: Ligamento cruzado anterior apresentando-se com orientação 

habitual e alteração de sinal intra-substancial difuso de suas fibras. A sua 

suficiência pode ser melhor avaliada ao exame físico. Ligamento cruzado 

posterior apresentando acentuada indefinição de suas fibras em seu terço 

médio e distal podendo representar rotura. Sinais de estiramento do 

ligamento colateral medial. Pequena quantidade de líquido articular 

femorotibial. 8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. 

Perita se é possível fixar a provável data do inicio da incapacidade, 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 inicio 

da incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta 

- dezembro de 2016. 9- Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga 

a Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada(residual) ? Resposta - estabilizada. 10 - 

Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor 

se encontra em uso de medicação específica para o diagnóstico 
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declinado? Resposta - não. 11- Diga a Sra. perita, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta 

incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia 

? Resposta - Considero o autor com incapacidade total e temporária ao 

trabalho. Sugiro um prazo de 12 meses de afastamento do trabalho para 

que realize o tratamento proposto. 12 - Diga a Sra. Perita 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 autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? 

Resposta- Considero o autor com incapacidade total e temporária ao 

trabalho. Sugiro um prazo de 12 meses de afastamento do trabalho para 

que realize o tratamento proposto. 13- Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Resposta - Considero o autor com 

incapacidade total e temporária ao trabalho. Sugiro um prazo de 12 meses 

de afastamento do trabalho para que realize o tratamento proposto. 14 - 

No caso de incapacidade diga a Sra perita se a incapacidade teve origem 

em alguma doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença 

profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local do 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 - não. 15- No caso de incapacidade permanente e parcial, diga a 

sra perita se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga a Sra perita se, após a consolidação das 

lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta - acidente de 

trânsito. 16- No caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária 

total, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa? Resposta - 

Considero o autor com incapacidade total e temporária ao trabalho. Sugiro 

um prazo de 12 meses de afastamento do trabalho para que realize o 

tratamento proposto. 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 - 

incapacidade temporária. (...)" Ao término, concluiu a Sra. Perita: 

“CONCLUSÃO O periciando, o Sr. Douglas Vedovatto, com 27 anos de 

idade trabalhou como soldador e como mecanico. Apresenta lesões em 

joelho esquerdo com ruptura de ligamento cruzado posterior e fratura de 

quarto metacarpo da mão esquerda que evoluiu para pseudoartrose. 

Ambas as lesões receberam indicação de conduta cirúrgica. Aguarda 

agendamento das cirurgias pelo SUS. Ao exame físico pericial apresenta 

limitações funcionais. Considero o autor com incapacidade total e 

temporária ao trabalho. Sugiro um prazo de 12 meses de afastamento do 

trabalho para que realize o tratamento proposto". Desta feita, a perícia 

judicial concluiu que o autor à época do indeferimento do benefício de 

auxílio-doença pelo INSS (03/07/2017) se encontrava incapacitado para o 

trabalho, portanto, fazendo jus benefício de auxílio-doença (NB 

6191842477). Entretanto, a perícia médica judicial atestou que a 

incapacidade do requerente para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência é TOTAL, todavia, TEMPORÁRIA, o que impõe nos 

termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, conforme respostas aos quesitos n°s 4, 5, 10 e 17, o 

deferimento parcial do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do 

benefício auxílio-doença a partir do seu indeferimento administrativo 

(03/07/2017). Em relação ao período do benefício, a perícia médica 

entendeu ser suficiente pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da perícia 

ou até a realização do procedimento médico indicado pela perita judicial, 

tempo necessário para a recuperação do segurado para o trabalho, 

conforme respostas aos quesitos n°s 11, 12, 13 e 16. Nesse diapasão: 

“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, 

APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A 

PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas." (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. Assim, de acordo com 

a perícia judicial, o benefício é devido ao segurado pelo prazo de mais 12 

(doze) meses, contados da perícia (19/04/2018), ou até a realização dos 

procedimentos médicos indicados pela perita judicial, tempo este apontado 

pela expert como suficiente para a recuperação do segurado e seu 

retorno ao trabalho. Noutra banda, não prospera a impugnação ao Laudo 

Pericial apresentado pela parte autora, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar que incapacidade da segurada 

para atividades laborativas é total, todavia, temporária, bem como, a 

possibilidade de seu retorno às atividades antes exercidas, isso, após, os 

procedimentos e tratamentos médicos indicados na perícia judicial. Logo, 

não há que se falar em aposentadoria por invalidez. Acerca do tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE 

DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19250967. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Douglas 

Vedovatto, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar da data do indeferimento do benefício, ou seja, 

03/07/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da perícia judicial, 

ocorrida em 19/04/2018, ou até a realização dos procedimentos médicos 

indicados pela perita judicial e nova reavaliação do segurado. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar da data do indeferimento do 

benefício, ou seja, 03/07/2017, até 12 (doze) meses a contar da perícia 

judicial ou até a realização dos procedimentos indicados na perícia e o 

prazo de recuperação do segurado, 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 
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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, 27 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004131-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº 1004131-05.2017.811.0040 Requerente: Sergio Jung 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Sergio 

Jung ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da autarquia ré 

à concessão do benefício de auxílio-acidente. Para tanto, alegou que em 

2013 sofreu acidente de trânsito, incapacitando-o para o trabalho por 

determinado período, inclusive, sendo-lhe concedido auxílio-doença pelo 

requerido (NB 602.893.418-0), no entanto, afirma que as lesões deixadas 

pelo acidente resultam em redução de sua capacidade laborativa, de modo 

a fazer jus à concessão do benefício postulado na inicial. Asseverou que 

em 18/05/2017 requereu a concessão do benefício administrativamente, 

no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento de que a conclusão 

da perícia médica foi pelo não enquadramento das sequelas nas situações 

do artigo 104, incisos I, II, III do Regulamento da Previdência Social Instruiu 

a inicial com documentos e formulou quesitos. Em contestação (id. 

10395315), o requerido defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento da não constatação da redução da capacidade laborativa do 

segurado. Juntou documentos. Réplica id. 10807244. A decisão id. 

11081581 acolheu o pedido de produção de prova pericial e nomeou perito 

judicial. Laudo Pericial id. 17760076 A parte autora impugnou o Laudo 

Pericial (id. 18030555). O requerido quedou-se silente (id. 20973646). É o 

necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente a 

concessão do benefício auxílio-acidente, com fundamento nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, ao tempo do acidente ou do 

requerimento do benefício, era o disposto no art. 86, caput, da referida lei, 

verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...)” 

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente 

será a consolidação de lesões decorrente de acidente de qualquer 

natureza e que resultem em redução da capacidade para o trabalho do 

segurado que habitualmente exercia. A pretensão inaugural não prospera. 

A prova pericial atestou que as lesões do acidente de trânsito narrado na 

peça de ingresso não implicaram em redução da capacidade laborativa do 

requerente de forma a subsidiar a concessão do benefício. No histórico do 

quadro de saúde, esclareceu a perita judicial: “HISTÓRICO No dia 

19/04/2018, às 9:40 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei 

a perícia médica do Sr Sergio Jung, com 38 anos, casado e residente em 

Sorriso -MT. Refere estar cursando ensino fundamental, tem 3 filhos e 

mora com eles e a esposa . Não apresentou carteira de trabalho para 

comprovação de atividade laboral, refere trabalhar como motorista de 

caminhão desde 2008, ainda registrado . Recebeu beneficio auxílio 

-doença do INSS de agosto de 2013 a fevereiro de 2015 (doc anexo).” 

Aos quesitos, respondeu a Senhora Perita: 1- Qual o nome e a idade atual 

do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: 

Sergio Jung, 38 anos. Apresenta historia de fratura exposta de perna 

esquerda, decorrente de acidente de moto, tratada cirurgicamente com 

uso de fixador externo e posterior retirada. Atualmente com queixa de dor 

na perna esquerda aos esforços, ao exame fisico apresenta cicatrizes 

cirúrgicas, com musculatura trófica, mobilidade e força preservadas. 2- 

Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”? Resposta: Não apresentou carteira de 

trabalho para comprovação de atividade laboral, refere trabalhar como 

motorista de caminhão desde 2008. 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: Esforço moderado. Motorista de caminhão : realiza transporte 

de cargas, inspeções e reparos no veículos , verifica documentos do 

veiculo e da carga, vistoria cargas transportadas, define rotas, opera 

equipamentos, movimenta cargas. 4 - Diga o Sr Perito se a parte autora 

apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de 

exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: Sim. 

Apresenta calosidade nas mãos. 5 - Diga o Sr Perito qual o diagnostico e 

se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia 

ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? 

Resposta: Apresenta historia de fratura exposta de perna esquerda, 

decorrente de acidente de moto, tratada cirurgicamente com uso de 

fixador externo e posterior retirada. Atualmente com queixa de dor na 

perna esquerda aos esforços, ao exame fisico apresenta cicatrizes 

cirúrgicas, com musculatura trófica, mobilidade e força preservadas. 

Resposta: Não comprova incapacidade atual. 6- Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o diagnostico atual foi 

estabelecido clinicamente ou se existe alguma comprovação por exame 

complementar? Resposta: Clinicamente. 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: Não se aplica. (...) A mesma resposta aplicada ao quesito n°7 

“não se aplica”, foi também utilizada nas respostas aos quesitos n°s 8 e 

de 12 ao 17. Ao término, concluiu a Sra. Perita: “CONCLUSÃO Considero 

que o autor não comprova incapacidade laboral no momento do presente 

exame medico pericial”. Com efeito, a perícia judicial concluiu que a parte 

autora em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça de 

ingresso não apresenta qualquer lesão consolidada que resulte em 

redução de sua capacidade laborativa habitualmente exercida. Destarte, 

uma vez não comprovada a redução da capacidade laboral do segurado 

em razão do acidente relatado na exordial, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe na inicial. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE 

HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO 

PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 

Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido 

da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e 

temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se 

cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos 

requeridos ( auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por 

invalidez). (N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no 

DJE 11/12/2019) “PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 

8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência 

de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco 

faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de 

benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio 

-  acidente ,  ou aposentador ia por  inval idez) . ”  (N.U 

0004325-36.2014.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) Noutra banda, não prospera a 

impugnação ao Laudo Pericial apresentado pela parte autora (id. 

18030555), pois, tantos os quesitos como os demais esclarecimentos 

foram exibidos pela médica perita de forma clara, objetiva e conclusiva 

para o fim de atestar a ausência de redução da capacidade para o 

trabalho do segurado em decorrência do acidente, assim como que as 

demais moléstias verificadas na perícia não têm nexo causal com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 303 de 393



acidente narrado na inicial. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial (id. 18030555). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com 

fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão 

gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do §3°, do art. 98, do 

mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006737-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-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 1006737-69.2018.8.11.0040 Requerente: 

Cleiton Soares Lima 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 10h10min 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Portaria Conjunta

Portaria Conjunta nº. 001/2020/JEC-SOR/MPE-SOR/OAB-SOR O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE, MM. JUIZ DE 

DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

COMARCA DE SORRISO/MT; A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. 

FERNANDA PAWELEC, PROMOTORA DE JUSTIÇA COM ATUAÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO e O EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR DR. FERNANDO MASCARELLO, PRESIDENTE DA 17ª SUBSEÇÃO 

DA OAB/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando que a pandemia da COVID-2019 exige alternativas criativas 

do Poder Público, sobretudo no que concerne à aferição de receita 

necessária para o combate ao vírus, inclusive com participação do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia;

Considerando o disposto no artigo 9º, da Resolução 313/2020 do CNJ, 

autorizando que valores obtidos através de transações penais sejam 

revertidos para o combate ao vírus;

 Considerando que, para além dos valores contidos na conta única, 

referentes às transações penais, outros não poderão ser implementados 

para tal desiderato, justamente por se tratarem de processos físicos, que, 

logicamente, terão seu trâmite prejudicados pelo trabalho à 

distância;Considerando a importância dos Advogados, essenciais à 

administração da Justiça, que terão o papel primordial no fomento, entre 

seus clientes, para a resolução de termos circunstanciados através da 

transação penal, sobretudo neste momento de pandemia que a sociedade 

atravessa;Considerando que, nos termos do artigo 2º, da lei 9099/95, o 

Juizado Especial é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade;Considerando que a 

desburocratização, deste ato intentada, permitirá, também, que a Polícia 

Civil desenvolva seu mister a contento, durante e depois de solucionada a 

pandemia, na medida em que poderá concentrar esforços na investigação 

de crimes mais graves e complexos;RESOLVEM:

art. 1º - Fica instituída, ante o desenvolvimento de processos à distância, 

desde a presente data até o dia 30/04/2020, junto aos procedimentos 

físicos do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorriso/MT, a tabela de 

proposição anexa, por parte do Ministério Público, da transação penal nos 

feitos em andamento:Crime do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006 ------ 

Valor: R$ 100,00;Crimes com pena cominada até três meses ------- Valor: 
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R$ 200,00;Crimes com pena cominada até seis meses ------- Valor: R$ 

300,00;Crimes com pena cominada até um ano ---------- Valor: R$ 400,00; 

Crimes com pena cominada acima de um ano --- Valor: R$ 500,00; art. 2º - 

a transação poderá ser aceita mesmo se já ultrapassada a fase inicial, 

contida no art. 76, da lei 9.099/95, nos termos do enunciado 114 do 

Fonaje;art. 3º - caberá aos advogados orientar seus clientes acerca da 

relevância da transação penal, especialmente de sua destinação para 

este momento de pandemia;

art. 4º - havendo interesse de aceitação das propostas de transação 

penal, supra elencadas, bastará encaminhar petição e guia recolhida 

diretamente no email sor.juizadosespeciais@tjmt.jus.br, para que, após o 

retorno do expediente físico, ser homologada, com a extinção do Termo 

Circunstanciado pelo pagamento; parágrafo único - dúvidas também 

podem ser tiradas no mesmo email sor.juizadosespeciais@tjmt.jus.br, com 

indicação de número telefônico para contato;

art. 5º - em caso de concurso de crimes, a proposta deve ser 

considerada somada;art. 6º - em situação de ausência de condição, 

excepcional, para o pagamento à vista, fica desde já autorizado o 

parcelamento, em até três vezes, devendo a primeira guia ser quitada 

imediatamente e encaminhada com a petição de aceite, sem prejuízo da 

remessa, subsequente, das demais guias, no momento de sua quitação.

parágrafo único - excepcionalmente, contra propostas serão recebidas no 

email sor.juizadosespeciais@tjmt.jus.br e repassadas ao Ministério 

Público, para manifestação individualizada;art. 7º - a guia de recolhimento 

da transação penal deve ser retirada no site do TJMT (depósitos judiciais ? 

emissão de guia pública ? pesquisar por número único ? digitar o número 

do processo 171-87.2019.8.11.0040 ? validar processo ? preencher o 

valor do depósito/tipo de depositante/telefone ? digitar letras ?emitir guia), 

devendo eventuais dúvidas ser tiradas através do email;art. 8º - 

determinar a publicação deste ato no Diário da Justiça Eletrônico, sua 

afixação no átrio do Fórum e na Secretaria, remessa ao Ministério Público, 

Subseção local da OAB-MT e à Defensoria pública. Sorriso/MT, 25 de 

março de 2.020.

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Fernanda Pawelec Promotora de 

Justiça

Fernando Mascarello

 Presidente 17ª Subseção OAB/MT

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA BATISTA PINTO (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. 1002024-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

CRISTINA BATISTA PINTO 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: 18:20 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ZIMMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBISEG DISTRIBUIDORA DE SERVICOS LTDA - ME (REU)

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002029-05.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUIS FERNANDO 

ZIMMERMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA, ELIANE PALUDO POLO PASSIVO: LOJAS KD COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 

18:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 27 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: 1002030-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002030-87.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EDSON MORELO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA BONETTI POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1002031-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002031-72.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:GILMARA ZATTI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA BONETTI POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1002032-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA JULIANA POLETO BARP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002032-57.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SILVIA JULIANA 

POLETO BARP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 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: 1002034-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO ANTONIO BARP (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 305 de 393



Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002034-27.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CARLINHO 

ANTONIO BARP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 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: 1002035-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI ANTONIO BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002035-12.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NEUDI ANTONIO 

BERGAMINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 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: 1002036-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002036-94.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NIVIA REGINA 

POLETO BERGAMINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

ZANELLA BONETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 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: 1002037-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA KARLA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002037-79.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIANA 

KARLA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

ZANELLA BONETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

27 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: 1002038-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEU CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002038-64.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEU CALZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA BONETTI POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1002039-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERSI CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002039-49.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PERSI CALZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA BONETTI POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1002040-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002040-34.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANA CALZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO ZANELLA BONETTI POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 8010452-10.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEFERSO JONATHAN DA SILVA CARBONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE BARBA (EXECUTADO)
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Processo: 8010452-10.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004286-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1004286-71.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, 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, 27 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008382-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1008382-95.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001951-11.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

Processo: 1001952-93.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 10:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001953-78.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001960-70.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A.T.R. COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001961-55.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORELI DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001962-40.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FELIPE DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Processo: 1001966-77.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001967-62.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOMES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000671-10.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte 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: 17/06/2020 Hora: 16:40

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: 1001975-39.2020.8.11.0040 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 17:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1001959-85.2020.8.11.0040 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. IMPULSIONO 

AINDA A FIM DE INTIMAR O RECLAMANTE(ADVOGADO) PARA 

INFORMAR UM ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUCAS UREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004883-06.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 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 inominado interposto para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-38.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DRAGUNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER & WEBER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010767-38.2012.811.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de reiterar a intimação a parte Reclamada (advogado), sobre a 

proposta de acordo oferecida pela parte reclamante no ID. 24116395, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004183-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004183-30.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 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 inominado interposto para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-54.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010268-54.2012.8.11.0040 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 Executada 

para, querendo, APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO. Sorriso/MT, 27 de março de 2020 DEBORA 

VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010969-10.2015.8.11.0040 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, 27 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MARLI PEDRUSSI (EXECUTADO)

 

1002033-47.2017.811.0040 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 

exequente (advogado) para que se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida juntada no id. 30763704, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALBER MARTINS MENDONCA (REQUERIDO)

 

8010513-26.2016.8.110040 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 

exequente (advogado) para que se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida juntada no id.30764392, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010831-14.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FLORES FABRINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010831-14.2013.8.11.0040 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, 27 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007264-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI (EXECUTADO)

 

1007264-84.2019.8.11.0040 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 

exequente (advogado) para que se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida juntada no id. 30765355, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Cristiane V. 

Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BANFI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RAUBER (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002043-86.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DOUGLAS BANFI 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 
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POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1000277-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000277-95.2020.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEMETIRDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002044-71.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA 

ADEMETIRDE DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CEZAR 

VIANA LUCENA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

24/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 27 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: 1001818-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRICIA GALVAO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001818-37.2018.8.11.0040 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, 27 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004705-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES (EXECUTADO)

 

n. 1004705-28.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado) para que se manifeste acerca da 

carta precatória devolvida juntada no id. 30766353, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março 

de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001363-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GONZAGA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

n. 1001363-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado) para que se manifeste acerca da 

carta precatória devolvida juntada no id. 30766389 requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março 

de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003894-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003894-34.2018.8.11.0040 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, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 

de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010334-34.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDA DA SILVA ROSA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010334-34.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 

de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO IWAI OGATA (EXECUTADO)

 

10004439820188110040 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 

exequente (advogado) para que se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida juntada no id. 30768852 requerendo o que entender de direito no 
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prazo de 05(cinco) dias. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO QUINTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000310-85.2020.8.11.0040 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, 27 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MACHADO MENEGOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010490-80.2016.8.11.0040 Reclamante: JEAN RODRIGO SILVA 

Reclamado: NAIR MACHADO MENEGOL Vistos etc. Indefiro o requerimento 

de Num. 28314111, eis que os Juizados Especiais são norteados pelos 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (artigo 2º, da Lei nº. 9099/95). Nesta toada, concedo o prazo 

de 30 dias para que a exequente informe o endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002020-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE LOURDES PERIN VITALI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDSON ESTRADIOTE VIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: BERNARDETE DE 

LOURDES PERIN VITALI Executado: DAVIDSON ESTRADIOTE VIOTTO 

Número do Processo: 1002020-43.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005499-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GUEIZ DE OLIVEIRA (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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO JAQUELINE GUEIZ DE OLIVEIRA MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Código n. 

1005499-78.2019.8.11.0040 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010835-17.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODIVAN MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

JEFFERSON GOMES SILVA (EXEQUENTE)

RONEI MENDES GOMES PECANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DO CERRADO COMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010835-17.2014.8.11.0040 Reclamante: RONEI MENDES GOMES 

PECANHA e outros (2) Reclamado: EMPRESA TV CIDADE - SBT? CANAL 

06- e outros Vistos etc. Sobre a impugnação ao pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, diga o autor, no prazo de 15 

dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002100-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002100-41.2019.8.11.0040 Reclamante: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 

FELIZ LTDA - ME Reclamado: PONCIANO COMERCIO DE CARNES EIRELI - 

ME Vistos etc. Ante o decurso do prazo pugnado pelo reclamante, 

concedo o prazo de cinco dias para indicação do endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MELO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO(A))

PRISCILA PICARELLI RUSSO OAB - SP148717 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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. 

1006727-25.2018.8.11.0040 Reclamante: VERA LUCIA DE MELO PEIXOTO 

Reclamado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A. Vistos etc. Segue anexo alvará do valor depositado 

espontaneamente pela reclamada. No mais, considerando que a 

reclamante indicou a existência de saldo remanescente, intime-se a 

reclamada para manifestação e pagamento, se for o caso, no prazo de 

quinze dias. 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° 

598797-0 / 2020 Terça-feira, 24 de Março de 2020 Este documento é 

somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: 

Processo Número Único 1006727-25.2018.811.0040 Requerente: VERA 

LUCIA DE MELO PEIXOTO Advogado: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI 

Requerido: ELETROPAULO S/A METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 

PAULO S/A Advogado: PRISCILA PICARELLI RUSSO Beneficiário: 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI Conta Judicial 100120126334 Valor: R$ 

10.110,36 (dez mil e cento e dez reais e trinta e seis centavos) 

Autorizado: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI CPF/CNPJ: 614.995.792-68 Data 

de Emissão: 24/03/2020 Titular Conta SANDRO LUIZ KZYZANOSKI 

CPF/CNPJ Titular Conta 614.995.792-68 Banco Agência Conta Tipo Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 1492 1361503 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000459-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI TEREZINHA BELTRAME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

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. 

1000459-52.2018.8.11.0040 Reclamante: IRACI TEREZINHA BELTRAME 

Reclamado: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE GOMES MAIA MADEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000662-14.2018.8.11.0040 Reclamante: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA 

S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Reclamado: ARLETE 

GOMES MAIA MADEIRA MORAIS Vistos etc. Ante a ausência de 

manifestação da executada com relação ao valor bloqueado via 

BACENJUD, proceda-se com o levantamento em favor do exequente, 

consoante dados bancários indicados na petição retro, tão logo preclusas 

as vias recursais deste comando judicial. Após, inexistindo requerimentos, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (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. 

1003761-55.2019.8.11.0040 Reclamante: LUCILENE DA SILVA 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 
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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: 1002044-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEMETIRDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002044-71.2020.8.11.0040 Reclamante: MARIA ADEMETIRDE DA COSTA 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a arguição de que teve o 

fornecimento de energia suspenso, com o que se obrigou a firmar termo 

de confissão de dívida de valores indevidos para o restabelecimento do 

fornecimento. Requer tutela de urgência para suspender a eficácia do 

termo de confissão de dívida firmado, bem como proibir o corte da energia 

em virtude de tais valores. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os 

autos, constato que, a discussão se refere a dívidas antigas. Logo, pelo 

menos nessa análise sumária, constato que de dívida atual não se trata, 

independentemente da existência, ou não, do débito. Nestes casos, “(...) O 

Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que não é lícito à 

concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica 

por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo (grifei), em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos (...)” (TJMT – 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 

18957/2010 - Classe CNJ - 202 - Comarca de Diamantino. Rel. Dês. Clarice 

Claudino da Silva. J. 25.08.2010). Sintetizando, “(...) É ilegítimo o corte de 

fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do consumidor 

decorrer de débitos pretéritos (...)” (STJ – 2ª T. MC 16.655/SP. Rel. Ministro 

Humberto Martins. J. 14/12/2010. DJe 04/02/2011). Destarte, constato a 

plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não se justifica em se tratando de dívida 

pretérita, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao periculum in mora, o simples de a requerente ser privada 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Sobre a questão, se pronunciou a jurisprudência de nossos Tribunais, 

como se verifica do acórdão a seguir transcrito, que acolhe o 

posicionamento aqui exposto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA (ART. 557, § 1º - A DO CPC). DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÉBITO EM DISCUSSÃO. 

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. 

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, porquanto 

o cidadão não pode ficar sem energia elétrica pela negativa de pagamento 

de um débito questionado. Assim, tratando-se de bem de consumo 

essencial e imprescindível, deve ser garantida a manutenção do 

fornecimento de energia elétrica até o deslinde do feito, mormente quando 

evidentes os prejuízos que adviriam em caso de suspensão do serviço. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJRS – 

2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 70030394290, Rel. Arno 

Werlang, J. 29/05/2009). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Posto isso, defiro liminarmente o pedido antecipatório, nos termos do art. 

273, do CPC, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS 

PARCELAS RELATIVAS Á CONFISSÃO DE DÍVIDA INDICADA PELA 

RECLAMANTE, BEM COMO QUE A RECLAMADA SE ABSTENHA DE 

SUSPENDER O FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA, COM BASE NO DÉBITO DISCUTIDO NESTE FEITO. Para o 

caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00. Cite-se e 

intimem-se as partes para comparecer à audiência de conciliação, 

conforme pauta fornecida pelo sistema, com as advertências legais. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000039-18.2016.8.11.0040 Reclamante: STUMPF E STUMPF LTDA 

Reclamado: KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI Vistos etc. Em cumprimento a 

decisão oriunda da Justiça Laboral, procedo, neste ato, a baixa da 

restrição RENAJUD do veículo placa IQS3140 (extrato anexo). 

Comunique-se o Juízo Laboral (Num. 30764417). No mais, cumpra-se o 

comando judicial de Num. 20653083. Sem prejuízo, solicite-se a devolução 

de eventuais precatórias expedidas para penhora e avaliação do bem 

acima indicado. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000982-30.2019.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA LIMA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO 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, eis que a reclamante 

comprovou sua hipossuficiência. Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 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 
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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: 1001304-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

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 SENTENÇA 1001304-50.2019.8.11.0040 

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 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. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. No mais, quanto aos 

valores penhorados nos autos, proceda-se com a restituição à conta 

bancária a ser indicada pelo executado. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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° 599717-8 / 2020 Quinta-feira, 26 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1001304-50.2019.811.0040 

Requerente: LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA Advogado: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Requerido: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL II 

Advogado: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA Beneficiário: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Conta Judicial 1800105016644 

Valor: R$ 3.029,60 (três mil e vinte e nove reais e sessenta centavos) 

Autorizado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ: 

736.517.611-34 Data de Emissão: 26/03/2020 Titular Conta UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ Titular Conta 

736.517.611-34 Banco Agência Conta Tipo Conta 077 - Banco Intermedium 

S.A. 00019 19790201 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001629-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001629-59.2018.8.11.0040 

KAIRON ALVES FERREIRA VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, tendo a executada, inclusive, 

depositado o valor remanescente indicado pelo exequente, consoante 

petição retro, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do 

alvará judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada 

pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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° 599722-4 / 

2020 Quinta-feira, 26 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1001629-59.2018.811.0040 Requerente: KAIRON ALVES 

FERREIRA Advogado: CARLOS GUSTAVO DE LIMA FERNANDES 

Requerido: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: CARLOS FERNANDES 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Conta Judicial 4600115347297 

Valor: R$ 4.877,57 (quatro mil e oitocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos) Autorizado: CARLOS FERNANDES 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42 

Data de Emissão: 26/03/2020 Titular Conta CARLOS FERNANDES 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ Titular Conta 

28.695.824/0001-42 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do 

Brasil S.A. 1216 905992 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.

Sentença Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1005729-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB - RO5912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005729-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SANTIAGO CARDOSO 

ALMODOVAR REQUERIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que o autor alega que teve seu plano de saúde 

cancelado unilateralmente pela requerida. Por isso, pede sua condenação 

em indenização por danos materiais e morais. Relatório dispensado[1]. 

Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois 

trata-se de relação de consumo. De início, assevero que a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor é devida, porquanto trata-se de 

contrato por adesão. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

comprovado nos autos que, apesar das partes terem entabulado acordo 

garantindo o plano de saúde de junho a outubro de 2019 (ID 22741904), 

em agosto de 2019 o autor foi surpreendido com a informação de que o 

referido plano havia sido cancelado unilateralmente pela ré. Assim, resta 

comprovada a falha na prestação do serviço, em que a requerida deve 

responder de forma objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, já que não 

verifica-se nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade (art. 

14, § 3º, do CDC). Ademais, o requerente provou os gastos sofridos com 

o pagamento de consulta médica ante o cancelamento do plano de saúde 

(ID 22741904). No tocante aos danos morais, vislumbro que os prejuízos 

extrapatrimoniais aqui apontados emergem in re ipsa. Por certo, 

decorreram da própria recusa injustificada da ré, dispensando a 

comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, pois o sofrimento 

impingido era indiscutível. Da própria descrição das circunstâncias 

constatam-se consequências de cunho psicológico, que são resultado 

direto da recusa injustificada da requerida. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA 

INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. 

RAZOABILIDADE. 1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de 

plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico 

a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de 

dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa”. (AgRg 

no REsp 1505692/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016). Aquilatados 

tais fatos, a indenização por dano moral deve se dar mediante prudente 

fixação pelo juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória e a extensão 

do dano experimentado. Referida indenização destina-se a compensar a 

dor experimentada e, reflexamente, valer de paradigma didático para coibir 

tais condutas danosas. Com o escopo de inibir novas e idênticas condutas 

pelo causador do dano, deve corresponder a um valor de desestímulo, 

não podendo ensejar enriquecimento sem causa, tampouco pode ser 

ínfimo. Portanto, fixo o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já que 

moderado e razoável, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. 

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) Condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC, desde o 

desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; b) Condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos 

morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já que moderado e 

razoável, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. 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, 27 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: 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: 1003155-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON LEONAN MARTINS DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM MOVEIS E DESIGN EIRELI (REQUERIDO)

DETALHES COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR MATTUELLA OAB - RS16388 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003155-27.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GLEYDSON LEONAN 

MARTINS DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: DETALHES COMERCIO DE 

ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA - ME, ADM MOVEIS E DESIGN EIRELI 

Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória decorrente de produto que 

apresentou defeito ainda no prazo de garantia, porém sem solução pelas 

reclamadas. Requer a parte autora a condenação das rés em indenização 

por danos materiais e morais. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. A 

lide deve ser dirimida segundo os princípios e regras do Código de Defesa 

do Consumidor, pois o autor insere-se no conceito de consumidor final e 

as requeridas são fornecedoras de produtos/serviços. Adiante, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista que estão presentes os 

documentos indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como os pedidos 

são de acordo com a narrativa. Do mesmo modo, não merece acolhimento 

a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as empresas rés ou 

participaram da cadeia de fornecimento do produto ou estavam obrigadas 

contratualmente a reparação de qualquer defeito apresentado pela 

mercadoria. Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Na 

hipótese, é incontroverso que o autor adquiriu um produto que apresentou 

defeito ainda no prazo de garantia, e apesar das reclamações feitas às 

requeridas (ID 20106663 a 20106668), não houve solução. Há que se 

ressaltar que o defeito persistiu tão somente na mesa de jantar, posto que 

as cadeiras foram trocadas, conforme dito pelo próprio autor na inicial. 

Assim, incide na espécie a lição do art. 18 do CDC: "Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço". Desta forma, cabia as requeridas comprovarem que o defeito 

apresentado no produto foi sanado ou que se deu por culpa do 

consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC, o 

que não se verificou no caso em apreço. Não se pode olvidar que as rés 

respondem de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, 

decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante disciplina o art. 

14 do CDC. No tocante ao dano moral, tenho que é indevido, porquanto 

não restou demonstrado nos autos qualquer ofensa aos direitos 

personalíssimos do autor, ônus que lhe incumbia provar, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. Por fim, quanto ao pedido contraposto formulado pelas 

rés, verifica-se que não merece procedência, já que não ficou 

demonstrada a má-fé da parte autora, requisito essencial para impor sua 

condenação no valor dobrado do pedido (art. 940 do CC). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de 

condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de 

R$ 5.108,60 (cinco mil e cento e oito reais e sessenta centavos), referente 

a mesa com defeito, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

Outrossim, julgo improcedentes os pedidos contrapostos. 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, 27 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: 1000134-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

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 SENTENÇA Processo: 

1000134-09.2020.8.11.0040. AUTOR: FERNANDO SOUSA SILVA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de ação em que o autor alega 

que possui conta salário junta à requerida e teve seu salário 

unilateralmente descontado para pagamento de um empréstimo inadimplido, 

fato lhe forçou a realização de novo contrato de empréstimo para saldar 

as dívidas mensais. Por isso, requer a restituição do valor de R$ 1.515,28, 

indenização por danos morais e declaração de nulidade do novo contrato 

de empréstimo. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as 

normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. De 

início, postergo a análise da impugnação à justiça gratuita para juízo de 

admissibilidade de eventual recurso interposto. Dito isso, passo ao mérito 

da demanda. Restou confessada pela parte autora que havia um 

empréstimo inadimplido em seu nome, o que motivou o desconto do valor 

de sua conta salário. Incide ao caso a Resolução nº 3402/2006 do BACEN 

que permite ao correntista a portabilidade de seu salário para outra 

instituição financeira, com a possibilidade da retenção do pagamento dos 

débitos anteriormente contratados, que tenham previsão expressa de 

descontos em folha de pagamento ou conta corrente. Portanto, não houve 

ilegalidade por parte do banco requerido. Nesse sentido: “DESCONTO EM 

CONTA SALÁRIO. Caso dos autos em que o desconto em conta salário da 

autora tem amparo legal e foram expressamente autorizados, inexistindo a 

ilegalidade apontada. Apelação desprovida”. (TJRS – Apelação cível nº 

70081402992. 18 Câmara Cível. Rel. Des. Heleno Tragnago Saraiva. 

Publicado em 30/05/2019). Por conseguinte, não há que se falar em danos 

morais, já que a conduta do requerido pautou-se na legislação de 

regência, conforme explicitado acima. De igual modo, improcede o pedido 

de nulidade do novo contrato de empréstimo firmado junto ao Banco do 

Brasil, na medida que o autor deixou de comprovar vício de consentimento 

capaz de ocasionar a nulidade da avença, ônus que lhe incumbia, por 

força do art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante o dispositivo 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[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 27 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: 1004104-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004104-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO DA COSTA 

GONCALVES REQUERIDO: JOSE ROBERTO VIEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de ação indenizatória em que a parte autora alega que sofreu danos 

morais decorrente de agressão física e difamação por parte do requerido. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. Em que pesem as alegações do 

autor, não merecem prosperar. Explico. No caso, não estão presentes os 

requisitos necessários para a configuração de dano moral. Isso porque 

incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do 

CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano. Nesse sentido: 

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Dano moral 

não configurado - Mero aborrecimento - Sucumbência recíproca- 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. (TJSP – 

Apelação 1006333-72.2014.8.26.0482 – Relatora Maria Cristina de Almeida 

Bacarim – 29ª Câmara de Direito Privado – j. 06.08.2018) Desse modo, uma 

vez não demonstrados os requisitos da reparação civil, não há falar em 

dever de indenizar. 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 Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 27 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: 8010616-72.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: CELIOMAR 

FERREIRA Processo nº. 8010616-72.2012.8.11.0040 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 
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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

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 336250 Nr: 3936-84.2020.811.0055

 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: BRENO DE FARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, não obstante a documentação já encartada na exordial, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, oportunidade 

em que faculto a juntada de extrato da conta bancária, envolvendo, pelo 

menos, os 90 dias que antecederam a dita fraude, para auxiliar a análise 

do perfil da vítima no que tange à movimentação bancária.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178403 Nr: 20530-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE MELO, JOSE EDMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA BENEDITA LARA DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro verifico que não merece acolhimento, uma vez 

que como já devidamente explanado por este juízo acerca da 

obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos legais perante o Cartório do 

1º Ofício de Registro Imóveis desta Comarca, para que assim se possa 

efetivar o devido registro do Formal de Partilha.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls 118/119.

Initme-se. Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259956 Nr: 24812-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, JOÂO JOSÉ DE SANTANA, ARACY AUGUSTA 

SANTANA, JERINO JOSE SANTANA, IVANI BARBOSA SANTANA DOS 

SANTOS, ANTONIO JOSÉ SANTANA, DALVA AUGUSTA SANTANA, 

ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Considerando o trâmite nos autos tombados sob nº 243433, vejo 

que o feito deve prosseguir, para tanto, INTIME-SE a inventariante 

pessoalmente bem como todos os demais herdeiros para aportar aos 

autos, no prazo 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos, sob pena 

de extinção do feito (CPC, art. 485, III): a) A representação processual da 

inventariante e dos demais herdeiros;b) As últimas declarações com o 

plano de partilha amigável, relacionando os bens e dívidas do espólio, com 

valores atualizados bem como especificando o quinhão de cada herdeiro, 

apresentando as matrículas atualizadas dos bens imóveis;c) A Guia de 

informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida 

pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e os 

comprovantes de quitação ou isenção;d) As certidões negativas 

atualizadas, de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);Com a juntada das últimas 

declarações e plano de partilha e documentos acima relacionados, 

intime-se o herdeiro Antonio José Santana, por edital, para querendo 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263805 Nr: 27512-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Vistos.

Em análise dos autos em apenso vejo que restou juntada informação 

acerca da sentença proferida nos autos tombados sob código nº 243443, 

que tramitou na 5ª Vara Cível desta Comarca, na qual manteve a autora, 

ora embargada, definitivamente na posse do imóvel objeto da matrícula 

33.599, lote urbano 1-B, Quadra 15, Loteamento Jardim Alto Alegre.

Ante tal decisão, intime-se o embargante para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, interesse no prosseguimento do feito, e em seguida, com o 

mesmo prazo intime-se a parte embargada.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286542 Nr: 14360-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os herdeiros devidamente intimados das primeiras 

declarações mantiveram-se inertes, intime-se o procurador da 
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inventariante para no prazo de 60 (sessenta) dias cumprir as 

determinações de fls. 39verso, contidas no item 04.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a 

inventariante e os demais herdeiros, bem como o procurador para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III).

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306108 Nr: 7615-29.2019.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Carvalho Alves da Costa, TARCILIO ALVES 

DA COSTA, JOSE HENRIQUE CARVALHO DA COSTA, MARCIA 

APARECIDA CARVALHO DA COSTA, MARIA DE FATIMA CARVALHO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Anita Ovidina Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE 

GONCALES - OAB:123503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo no caso em testilha o que se constata é apenas um erro 

material quanto a descrição do imóvel registrado na matrícula 6163, uma 

vez que este pertence ao espólio somente na proporção de 50% e não 1/3 

como constou nas primeiras declarações.Posto isso, recebo a retificação 

da partilha constante às fls. 55/58, passando a ser parte integrante da 

partilha (fls. 04/07), constando nesta a descrição correta da metragem do 

bem imóvel partilhado, registrado na matrícula nº 6163, da seguinte forma:- 

50% (cinquenta por cento) do imóvel será partilhado, sendo que 25% 

caberá ao viúvo meeiro e os outros 25% (vinte e cinco por cento) aos 

demais herdeiros.Expeça-se Formal de Partilha com a retificação supra, 

nos termos requeridos às fls. 55/58.Após as anotações de praxe, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 25269 Nr: 1308-84.2004.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a nota devolutiva de fl. 155, verifico que o Registrador informa 

que o lote objeto da matrícula 14.244 (lote 06) tem área total de 450,00 m², 

porém conforme consta do Av-1 da referida matrícula o mesmo 

encontra-se fracionado em Lote 06-A e Lote 06-B, ficando ainda em nome 

do Sr. Valdemar dos Santos apenas o lote 06-A, com área de 225,00 m².

Ante tais considerações intime-se a inventariante para juntar aos autos 

certidão de inteiro teor acerca do lote objeto da matrícula nº 14.244, para 

que se possa avaliar o pedido de retificação conforme formulado à fl. 154.

Oficie-se ainda o 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra 

solicitando esclarecimentos acerca da nota devolutiva com protocolo sob 

nº 136031, uma vez que não condiz com as informações constantes na 

matrícula do imóvel, posto que não há nesta qualquer informação que os 

referidos lotes desmembrados não pertencem ao Sr. Valdemar dos 

Santos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150269 Nr: 10297-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCC, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, para homologação do arrolamento e expedição de Formal de 

Partilha e Cartas de Adjudicações, deve o inventariante aportar aos autos, 

os seguintes documentos:1. Instrumento de Procuração do Sr. Jorge 

Cinpak;2. Comprovação do pagamento do ITBI relativos às alienações em 

vida pelo de cujus e Cessão de Meação e de Direitos Hereditários;3. As 

últimas declarações refeitas com o plano de partilha amigável, atribuindo o 

respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as 

dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a 

este cópias das matrículas do imóveis, devidamente atualizadas, 

formulando os pedidos de adjudicações.4. A Guia de informação e 

apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda 

Pública Estadual;5. Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal 

(Tangará da Serra e Diamantino).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319328 Nr: 18207-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADA, LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Verifico que os autos se encontram apto a homologação aguardando 

apenas a comprovação de baixa da empresa em nome do de cujus.Posto 

isso, expeça-se Alvará Judicial autorizando o inventariante a proceder 

com o necessário, junto a JUCEMAT, Receita Federal e SEFAZ/MT, e 

demais órgãos pertinentes para promover o encerramento da empresa 

“Mauá Gás Importação e Exportação Ltda – ME”, com a promoção de 

baixas de inscrições do contribuinte, efetivando o pagamento das taxas e 

tributos devidos;Após, com a juntada de comprovação de baixa da 

referida empresa, venham-me os autos conclusos para 

homologação.Proceda-se com o desentranhamento dos documentos 

juntados às fls. 27/44 posto que estão em duplicidade, conforme já 

determinado à fl. 46Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319472 Nr: 18330-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCF, LRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRC

 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:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Laudilene Maria Coelho 

Ferreira e outro em relação aos bens deixados pelo falecido Isidorio 

Rodrigues Coelho.

Com a inicial (fls. 04/06) foram juntados os documentos pessoais dos 

herdeiros com a respectivas representações processuais, os documentos 

pessoais do de cujus e atestado de óbito e a matrícula atualizada do 

imóvel objeto da partilha (fls. 08/29).

A inicial foi recebida às fls. 30/31 como Arrolamento Sumário, sendo 

nomeado inventariante a requerente Laudilene Maria Coelho Ferreira, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

Apresentadas as primeiras declarações com o plano de partilha amigável, 

atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiro (fls. 33/35) havendo a 

juntada da certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança (fl. 36), a guia de informação e apuração do ITCD (fls. 37/41) e as 

certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal e Estadual (fls. 42/44).
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Aportada a certidão de inexistência de débitos fiscais expedida pela 

Fazenda Pública Municipal (fl. 46) e a comprovação de isenção do ITCMD 

(fl. 47).

Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

de fls. 04/06, relativa aos bens deixados pelo falecido Isidorio Rodrigues 

Coelho, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150455 Nr: 10519-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, MARCIA FREGADOLLI BRANDÃO BARALE, NORTON 

ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IOLANDA FREGADOLLI 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente verifico que os herdeiros são maiores e estão de acordo com 

a partilha amigável, deste modo, o feito deve tramitar pelo rito do 

Arrolamento Sumário.Por outro lado, quanto ao plano de partilha amigável 

apresentado às fls. 158/162 vejo que não consta a dívida conforme 

penhora efetivada no rosto destes autos, não havendo ainda qualquer 

informação de quitação do referido débito.Assim, caso não esteja quitado 

o débito deve o inventariante proceder com a inclusão deste no plano de 

partilha.Insta consignar ainda, quanto ao valor atribuído na inicial que este 

deve coincidir com o valor dos bens a serem inventários, conforme 

constou na guia de informação e apuração do ITCD, devendo portanto, o 

inventariante proceder com devida a correção.Posto isso, determino: 1. 

Intime-se o inventariante para no prazo de 15 quinze), corrigir o valor 

atribuído à causa bem como proceder com a inclusão do débito penhorado 

no rosto dos autos ou juntar comprovação da devida quitação;2. Decorrido 

o prazo, não havendo alteração nas últimas declarações ou sendo 

apresentada a retificação:2.1. Intimem-se os herdeiros, por meio de seus 

procuradores para querendo manifestarem acerca do plano de partilha, no 

prazo de 05 (cinco) dias;2.2. Notifiquem-se os credores constantes nas 

últimas declarações para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar 

a estimativa do débito (CPC, art. 663, parágrafo único); Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156614 Nr: 5233-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZPFB, MFBB, NZPFB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNZDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, RENATO FORTUNA DO 

VALLE - OAB:172.653, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:MT/12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

permanecendo em arquivo provisório.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267300 Nr: 30118-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOS SANTOS, DELSI LUIZ 

PIZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DALENOGARE 

PIZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o petitório de fl. 60, determino:

1. Expeça-se o Termo de Compromisso, conforme determinado à fl. 55;

2. Notifique-se o Escritório de Contabilidade Procontar para que apresente 

neste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos sociais da empresa 

Hotel e Churrascaria Gaúcha Ltda, informando acerca do património e 

bens desta;

3. Proceda-se com a juntada das declarações de imposto de renda da Sra 

Francisca Dalenogare Pizzato, conforme requerido.

4. Decorrido o prazo, intime-se o inventariante para apresentar as 

primeiras declarações.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004669-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1004669-67.2019.8.11.0055. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA EXECUTADO: ZILMA 

APARECIDA GONCALVES VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que fora 

informado nos autos em apenso a quitação do débito da presente 

execução fiscal. Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito 

quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a colação o 

magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo 

Código de Processo Civil Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 

1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma natural consequência de 

extinção do processo de execução almejada e buscada pelo exequente, 

de acordo com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de 

pagar quantia (...). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação 

do débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do 

devedor aos honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento de honorários advocatícios, fixado no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A respeito, vejamos recente julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL 

POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 
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O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei) Quanto 

as custas, não haverá a cobrança consoante decisão proferida pela 

CGJ-MT nos  au tos  do  p rocesso  admin is t ra t i vo  n . º 

0008387-60.2019.8.11.0000, uma vez que não houve citação pessoal, e 

embora tenha reconhecido a divida por meio do pagamento extrajudicial, 

não integra efetivamente os autos. Intime-se somente a Fazenda Publica, 

eis que não houve comparecimento da outra parte aos autos. Após 

arquive-se. Publique-se. Intime-se a Fazenda por meio do sistema. 

Decorrido o prazo recursal, aguarde-se provocação pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, em nada sendo requerido, arquive-se definitivamente. , 25 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003484-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIZZO E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1003484-91.2019.8.11.0055. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA EXECUTADO: MORIZZO 

E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS VISTOS, ETC. Inicialmente, 

verifico que fora informado nos autos em apenso a quitação do débito da 

presente execução fiscal. Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, que o feito será extinto com resolução 

de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, a qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no título 

executivo, sendo obrigação de pagar quantia (...). ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Por conseguinte, 

mesmo nos casos de quitação do débito na via administrativa, resta-se 

aplicável a condenação do devedor aos honorários advocatícios, razão 

pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A respeito, vejamos recente 

julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. 

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 

DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito 

excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de 

efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não 

devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário do 

que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento 

da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte 

executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto 

recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos 

autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei) Quanto as custas, 

não haverá a cobrança consoante decisão proferida pela CGJ-MT nos 

autos do processo administrativo n.º 0008387-60.2019.8.11.0000, uma 

vez que não houve citação pessoal, e embora tenha reconhecido a divida 

por meio do pagamento extrajudicial, não integra efetivamente os autos. 

Intime-se somente a Fazenda Publica, eis que não houve comparecimento 

da outra parte aos autos. Após arquive-se. Publique-se. Intime-se a 

Fazenda por meio do sistema. Decorrido o prazo recursal, aguarde-se 

provocação pelo prazo de 15 (quinze) dias e, em nada sendo requerido, 

arquive-se definitivamente. , 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001195-54.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA VISTOS Indefiro a gratuidade, o que faço com 

fulcro no artigo 5.º e 98 do CPC vigente. De uma breve analise, verifica-se 

a ausência efetiva de demonstração da impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais. Efetuada consulta breve no SPC e INFOSEG, 

verifica-se que o autor não só é sócio em 03 (tres) empresas (CNPJs 

26.954.127/0001-33, 02.052.260/0001-36, 05.620.049/0001-60) como 

também é proprietário de 04 (quatro) veiculos automotores. A relação 

processual é publica, sendo mister que as partes atendam os principios 

inscuplidos nos artigos 5.º e 6.º do CPC. Diante disso, determino a emenda 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias por dois motivos: 1) Para que se 

atenda integralmente o disposto no artigo 319, II do CPC; 2) Para que sejam 

recolhidas as custas e taxa judiciaria, facultando o parcelamento em até 

06 (seis) vezes, devendo a primeira ser quitada no prazo de emenda, e as 

demais sucessivamente a cada 30 dias, sob pena de extinção em caso de 

inérica (art. 321 c/c 98, § 6.º CPC). Intimado via sistema e DJE. , 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125746 Nr: 4714-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 6004-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131696 Nr: 1462-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADILES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 2001-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSS, SIMONE DA SILVA FAGUNDES

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134828 Nr: 4945-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANIO FELIX DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136018 Nr: 6235-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137117 Nr: 7427-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CORREIA

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 7554-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDRO VILHARGA PAVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147210 Nr: 6987-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE 

ARAÚJO, GILBERTO CARDOSO ARAUJO, PATRICIA CARDOSO DE 

ARAUJO, CLAUDIA VANESSA ARAUJO DOS SANTOS, LORAYNE DE 

ARAUJO SILVA, GABRIELY CARDOSO DE ARAUJO, RODRIGO ARAÚJO 
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DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150418 Nr: 10473-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY PEREIRA MOURA DE LIMA, MARTA PEREIRA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152656 Nr: 1301-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONIR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152932 Nr: 1598-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DA SILVA BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155579 Nr: 4204-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DE JESUS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155878 Nr: 4496-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MADALENA ROCKENBACH FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159987 Nr: 9426-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESI MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160242 Nr: 9920-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161480 Nr: 12130-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167312 Nr: 7379-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167915 Nr: 8251-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 12277-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170890 Nr: 12285-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR JOSÉ ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174733 Nr: 16643-94.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179573 Nr: 21640-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SOUZA ROCHA

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191853 Nr: 8249-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS SANTOS, RONI CÉZAR CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197422 Nr: 12723-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DUARTE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 
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MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197844 Nr: 13027-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HERMINIA GERALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202066 Nr: 16418-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENI GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1270-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO INACIO DA SILVA

 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: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 1964-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 4643-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA KILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 6062-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138082 Nr: 8470-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 324 de 393



OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138186 Nr: 8586-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA DUARTE POSSAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139210 Nr: 9669-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO MANOEL DE ALMEIDA

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142453 Nr: 1883-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144981 Nr: 4631-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOG, ANTONIO OSTAQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156831 Nr: 5444-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/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 (CNPJ da Conta-Corrente), 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.: 145447 Nr: 5129-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Alvará Judicial expedido nos autos, INTIMO o Exequente acerca 

do mesmo, ressaltando que ainda pende de pagamento o Precatório 

expedido nos autos. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145622 Nr: 5310-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CEREZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145881 Nr: 5589-05.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA ROSA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160603 Nr: 10600-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA

 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:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162505 Nr: 13929-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 11874-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174572 Nr: 16476-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183442 Nr: 1527-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo. Diante da suspensão do atendimento pessoal, o 

alvará encontra-se disponível para consulta no site do TJMT.

 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206814 Nr: 20406-69.2015.811.0055

 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: ELIZEU LUIZ GOBI, LIDIA OLIVIA VERUS GOBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., FUNERARIA 

SANTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito 

por Elizeu Luiz Gobi e Lidia Oliveia Verus Gobi para CONDENAR o Hospital 

das Clinicas de Tangará da Serra a pagar às partes demandantes 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a citação.Diante 

da sucumbência, condeno o demandado Hospital das Clinicas a pagar as 

custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, 

fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos 
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termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, considerando 

os termos da Súmula 326 do STJ.Com o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128280 Nr: 7187-62.2010.811.0055

 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: VALDUIR BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, SINFRA 

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

feitos por Valduir Bucmaier para CONDENAR Silvestre Lopes de Souza e 

Estado do Mato Grosso – Sinfra (Secretaria de Infraestrutura) a pagar à 

parte demandante indenização por danos materiais no valor de R$ 

5.125,00 (cinco mil cento e vinte e cinco reais), e R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) de danos morais.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 5003-41.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI, ANDERSON MARIUSSI, 

JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 3.584-A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Considerando-se a ausência de impugnação da instituição financeira em 

relação aos valores bloqueados em fl. 1194/1202, defiro a expedição de 

alvará em favor da patrona exequente observando-se os dados bancários 

indicados em fl. 1216.

No mais, aguarde-se a apresentação dos extratos pela instituição 

financeira requisitados via Bacenjud.

Outrossim, cumpra-se o último paragrafo do despacho de fl. 1192, 

expedindo-se ofício à instituição financeira para encaminhamento dos 

extratos das contas identificadas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 289-77.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos nº: 21087

 Vistos,

Considerando-se o desinteresse nos valores penhorados, proceda-se a 

vinculação e levantamento na conta em que se deu o bloqueio.

Outrossim, defiro o pedido de suspensão apresentado pela parte,

 Certificado o decurso do prazo sem a indicação de diligencias ou bens 

penhoráveis, arquive-se os feito nos termos do artigo 921 § 2 do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de futuro desarquivamento nos termos do 

§ 3º, consignando-se que o prazo da prescrição intercorrente 

permanecerá suspenso por i ano, nos termos do §4 do artigo 921 CPC.

Cumrpa-se.

 Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2020

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285741 Nr: 13636-55.2018.811.0055

 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: WANDERSON DE AQUINO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo requerente 

na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento a titulo de danos 

morais o montante de R$ 8.000,00, quantia essa que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, incidindo-se ainda taxa de juros 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da 

data da citação, julgando improcedentes os pedidos de repetição por 

ausência comprovação quanto ao fato do autor ter suportado 

efetivamente o pagamento das cobranças indevidas. Por fim, torno 

definitiva a liminar concedida para exclusão da negativação e protestos, 

ora reconhecida como indevida. Condeno o requerido ainda ao pagamento 

de Custas e Honorários, arbitrados no patamar de 20% do valor da 

condenação. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.Tangará da Serra, 24 de março de 

2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 310341 Nr: 11059-70.2019.811.0055

 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: JUREMA MARIA DE ARRUDA, ANTONIO RODRIGUES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Posto isso, com fundamento no art. 287, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido formulado Jurema Maria de Arruda e Antonio Rodrigues Pinto em 

desfavor de Capemisa – Seguradora de Vida e Previdência S/A., ambos 

com qualificação nos autos, extinguindo o feito com resolução do mérito.A 

título de sucumbência, com fundamento no principio da causalidade, 

condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa.. 

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Tangará da Serra/MT, 26 

de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 313933 Nr: 13829-36.2019.811.0055

 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: TRANSPORTADORA E LOGISTICA SÃO BENTO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO O'REILLY CABRAL 

BARRIONUEVO - OAB:17430/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691/A-MT

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido formulado Transportadora e logística são Bento Ltda- Me em 

desfavor de Mapfre Vera Cruz Seguradora, ambos com qualificação nos 

autos, extinguindo o feito com resolução do mérito.A título de 

sucumbência, com fundamento no principio da causalidade, condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa.. 

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Tangará da Serra/MT, 26 

de março de 2020 Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175969 Nr: 17972-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194

 Vistos em correção permanente,

Considerando-se a informação de pagamento apresentada pela 

Municipalidade, suspendo o despacho retro e oportunizo a Fazenda a 

comprovação do efetivo pagamento do RPV em favor da impetrante, sob 

pena de se determinar a liberação interal dos valores bloqueados em favor 

da impetrante..

No que tange a pendência atinente a atualização monetária e juros legais, 

oportunize-se a manifestação da Fazenda, devendo a mesma 

manifestar-se sobre o valor apontado pela parte e em caso de anuência 

comprovar o pagamento adminisrativo, sob pena de se proceder a 

liberação dos valores arrestados para a satisfação integral do débito.

Apresentada impugnação quanto ao saldo remanescente, oportunize-se 

contraditório e então voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001196-39.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALAN BORBA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA ANDRADE DA 

SILVA, GIULLIAN BATISTA CLAUDINO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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: FRANCINE 

Data: 21/09/2020 Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 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: 1001197-24.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN OLIVEIRA GONCALVES (TESTEMUNHA)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001197-24.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SUELEN 

OLIVEIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA 

CRISTINNA RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 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: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 8011301-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXINHO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEIR CLEMENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE ALEIXO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8011301-29.2015.8.11.0055. REQUERENTE: ALEIXINHO ANGOLA 

FERREIRA REQUERIDO: JOAO ADEIR CLEMENTE Vistos. DEFIRO o pedido 

para promover buscas do endereço em nome do executado via sistema 

INFOJUD, bem como para buscar bens imóveis em nome do executado via 

sistema CEI – ANOREG. Com o resultado da pesquisa (documento anexo), 

INTIME-SE a 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. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001493-51.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: RONEY NEVES CORREA 

EXECUTADO: J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o pedido 

do ID 25128834, promovendo buscas de bens imóveis em nome do 

executado via sistema CEI – ANOREG. Com o resultado da pesquisa 

(extrato anexo), INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 
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de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000073-74.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: RONEY NEVES CORREA 

EXECUTADO: J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o pedido 

do ID 25128478, promovendo buscas de bens imóveis em nome do 

executado via sistema CEI – ANOREG. Com o resultado da pesquisa 

(extrato anexo), INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M V R COMUNICACOES LTDA - ME (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001198-09.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANI 

KERBER DIEL POLO PASSIVO: M V R COMUNICACOES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 22/09/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-47.2018.8.11.0055

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:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Promovo diligências via Sistema CEI - ANOREG, promovendo 

buscas de bens imóveis em nome do executado (extrato anexo). Caso a 

diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 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, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS (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 DESPACHO Processo: 

8010151-42.2017.8.11.0055. REQUERENTE: JANE DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: LUCILO DOS SANTOS Vistos. DEFIRO o pedido 

do ID 22185168, promovendo buscas de bens imóveis em nome do 

executado via sistema CEI – ANOREG que alcançará os mesmos fins 

pretendidos pelo exequente. Com o resultado da pesquisa (extrato anexo), 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GOMES DOS SANTOS E SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão da exequente, devendo o Sr. Oficial de 
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Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do 

FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. DEFIRO o pedido, promovendo busca de regime de casamento 

em nome do executado via sistema CEI – ANOREG. Caso a diligência de 

penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO o pedido do ID 27740129, promovendo buscas de bens 

imóveis em nome do executado via sistema CEI – ANOREG (extrato 

anexo). DEFIRO, ainda, a penhora de bens na residência da parte 

executada, a fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens 

quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 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, 

27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ESPINDOLA PLEUTIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 296076421, proceda-se a 

inclusão do executado KELVIS LUAN VARGAS PLEUTIM no polo passivo 

da ação e proceda-se a sua intimação acerca da decisão do ID 25454210. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e conclusos para 

decisão. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENTE DE ARAUJO (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. 1001199-91.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA VICENTE 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE FERREIRA DA 
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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: 22/09/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/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))

 

INTIMO o exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (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))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/07/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DA SILVA (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))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JUNIOR SANTOS DA SILVA 04651210120 (REU)

 

PROCESSO n. 1001207-68.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JAQUELINE DOS 

SANTOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: SANDRO JUNIOR SANTOS DA SILVA 

04651210120 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: 15:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 1001208-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001208-53.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JAQUELINE DOS 

SANTOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA 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: FRANCINE Data: 21/09/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 

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: 1001196-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 
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hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. 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, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-24.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN OLIVEIRA GONCALVES (TESTEMUNHA)

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. 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, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001209-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JAQUELINE DOS 

SANTOS GOMES 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: FRANCINE Data: 22/09/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 1001210-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PALISMARI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001210-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PALISMARI 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, CRISTIANE 

SATTLER GHISI POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 22/09/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 27 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: 1001211-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001211-08.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JAQUELINE DOS 

SANTOS GOMES 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: FRANCINE Data: 22/09/2020 Hora: 14:15 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 1001353-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE SANTANA (REQUERENTE)

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:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES CIDADE TANGARA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Não procede a 

arguição de ilegitimidade das empresas reclamadas, tendo em vista que há 

evidências de que compõe o mesmo grupo econômico da co-reclamada 

TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. Assim, o eventual 

acolhimento do pedido para sua exclusão somente será possível na 

sentença. Designo o dia 13 de maio de 2020, às 13h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, 

ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GASPARETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

PEZÃO GUINCHO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001212-90.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

GASPARETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN EUZEBIO DEBO 

ORTH POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 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: FRANCINE Data: 22/09/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 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: 1002171-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES ALEXANDRE XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não visualizo, ao menos por ora, a necessidade de realização de 

perícia. A prova oral, a ser colhida em audiência, poderá ser suficiente 

para o julgamento do conflito. Poderá inclusive ser produzida a prova 

mencionada no art. 35 da Lei n. 9.099/1995, caso seja de interesse das 

partes. A preliminar, portanto, somente poderá ser apreciada após a 

realização da audiência de instrução. Assim, designo o dia 20 de maio de 

2020, às 14h30, para realização de audiência de Instrução e Julgamento. 

Intimem-se as partes, cientificando-as que poderão vir acompanhadas de 

advogado, podendo, ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, 

trazer até três testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso 

pretendam sejam as testemunhas intimadas, deverão apresentar o 

requerimento na Secretaria até no máximo 05 (cinco) dias antes da 

audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a 

intimação das partes para comparecimento ao ato poderá ser feita por 

qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes possuam 

advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 
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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 

“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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE SANTANA (REQUERENTE)

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:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES CIDADE TANGARA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o dia 13.05.2020 será feriado municipal, 

redesigno a audiência instrutória para o dia 20 de maio de 2020, às 13h30. 

No mais, cumpra-se na íntegra o despacho do ID 18021479. Intimem-se. 

Cumpra-se Tangará da Serra, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para, querendo, se manifestarem requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000855-81.2018.8.11.0055. REQUERENTE: THAYNARA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME VISTOS. 

Indefiro a preliminar arguida pela reclamada, porquanto a petição inicial 

preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC. Designo o dia 20 de maio 

de 2020, às 15h30, para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, 

independentemente de prévio rol, trazer até três testemunhas para a 

prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas 

intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no 

máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (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 DESPACHO Processo: 

1001875-10.2018.8.11.0055. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA 
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REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Designo o dia 21 de maio 

de 2020, às 13h30 para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA LANCELOTTI FAVERO OAB - MT25904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designo o dia 21 de maio de 2020, às 14h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, 

ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000440-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA COTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro a preliminar arguida na contestação, porquanto a petição 

inicial preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC. Designo o dia 27 

de maio de 2020, às 13h30, para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, 

independentemente de prévio rol, trazer até três testemunhas para a 

prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas 

intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo 

05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO VISTOS. Designo 

o dia 27 de maio de 2020, às 14h30, para realização de audiência de 

Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as que 

poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, 

independentemente de prévio rol, trazer até três testemunhas para a 

prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas 

intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no 

máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GASPARETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

PEZÃO GUINCHO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIUZA DE FATIMA FREITAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001214-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RIBAS & CIA 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE LEONARDO DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA, LUAN EUZEBIO DEBO ORTH POLO PASSIVO: 

DENIUZA DE FATIMA FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 23/09/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 1581-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 de fl. 152, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados.

Assim, intime-se o reclamante para manifestação, no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 116847 Nr: 6904-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSIMAR MARIA FERNANDES DE SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, BRASIL 

TELECOM CELULAR S/A, MIDIA SOLUÇOES REPRESENTANTE DA BRASIL 

TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 De tal modo, ocorrendo o trânsito em julgado de embargos à execução em 

data anterior ao deferimento da recuperação judicial, que foi o caso dos 

autos, os valores depositados poderão ser levantados em favor do 

credor, não havendo que se falar em devolução do valor depositado à 

embargante/executada. Assim, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de 

declaração. Permanece a decisão tal qual foi lançada. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 261448 Nr: 25964-51.2017.811.0055

 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: SITOMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ressalto que deixo de suscitar conflito negativo de competência, tendo 

em vista que o fundamento para a remessa dos autos determinada nesta 

decisão é diverso daquele utilizado para a remessa a este Juizado.Ante o 

posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública e determino o retorno dos autos à 4ª Vara Cível desta 

Comarca.Promovam-se as baixas e anotações devidas.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 307662 Nr: 8896-20.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CHAPADA DOS PARECIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Enunciado nº 163 do FONAJE: "Os procedimentos de tutela de urgência 

requeridos em caráter antecedente, na forma prevista no art. 303 a 310 do 

CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais".Dessa forma, em que pese o valor dado à causa, a 

competência é mesmo da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o feito 

deverá retornar.Ressalto que deixo de suscitar conflito negativo de 

competência, tendo em vista que o fundamento para a remessa dos autos 

determinada nesta decisão é diverso daquele utilizado para a remessa a 

este Juizado.Ante o posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado 

Especial da Fazenda Pública e determino o retorno dos autos à 4ª Vara 

Cível desta Comarca.Promovam-se as baixas e anotações 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY DA FONSECA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo 

RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para 

pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da 

CNGC, somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal 

do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os 

meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, DEFIRO o pedido para buscas via sistema 

CAGED (extrato anexo), bem como pelo sistema CEI-ANOREG. 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000498-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZONI GOLD - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

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

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 

568.962.041-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000498-38.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: TOMAZONI GOLD - 

ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME EXECUTADO: 

OI BRASILTELECOM PROCURADOR: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA Processo nº 1000498-38.2017.811.0055 

VISTOS A executada OI S/A interpôs objeção de pré-executividade, 

alegando, em apertada síntese, inexistência de título executivo judicial, em 

razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Requer 

ainda, que seja excluída a multa estabelecida ou que seja procedida a sua 

redução. Devidamente intimado, o exequente deixou escoar o prazo sem 

manifestação. DECIDO. A defesa ora manejada pelo executado, à 

evidência e de acordo com o entendimento pacífico da doutrina nacional, é 

feita por meio de objeção, nos estritos limites do contraditório estabelecido 

no processo de execução. Construção doutrinária e pretoriana, pode ser 

alegada a qualquer tempo e reconhecível de ofício e de plano pelo juiz, 

desde que tenha o executado prova pré-constituída do alegado, ou que se 

trate de matéria de ordem pública. As alegações do executado 

insurgem-se sob o fundamento de que não há título executivo, uma vez 

que o cumprimento da obrigação se tornou impossível. Não há como 

acolher o pedido em questão, uma vez que a alegação do cumprimento da 

obrigação ter se tornado impossível não é base para alegar a inexistência 

de título executivo, uma vez que foi proferida sentença e, embora tenha 

sido parcialmente reformada, houve reforma apenas quanto ao 

afastamento da condenação em danos morais, mantendo a condenação 

da obrigação de fazer, fazendo assim, devidamente exequível o título 

judicial. Quanto ao pleito de exclusão ou redução da multa fixada, tenho 

que merece acolhimento a redução da multa aplicada. Cumpre, 

inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a imposição de astreintes 

nas obrigações de fazer ou não fazer tem como finalidade o cumprimento 

da determinação judicial, em consonância com o disposto no art. 497 e art. 

536, § 1º, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 497 – Na ação que 

tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz se 

procedente o pedido concederá a tutela específica ou determinará 

providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Art. 536 (...) §1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz 

poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. De fato, a decisão judicial poderia se tornar inócua 

caso a obrigação de fazer determinada não fosse cumprida, sendo 

protelada eternamente, ou, no caso de descumprimento, o credor não 

fosse ressarcido pelas perdas e danos. No caso dos autos, a medida 

visou compelir o executado a disponibilizar o reagrupamento das linhas 

telefônicas indicadas, mantendo o valor ofertado pelo reclamado, bem 

como se abster de inscrever o nome do reclamante nos cadastros de 

restrição do crédito e se abster de suspender os serviços telefônicos. 

Entretanto, na execução, o exequente alega que não houve o cumprimento 

da obrigação mesmo após a expedição de ordem judicial em sentido 

contrário, o que deu causa ao direito de exigir o pagamento da multa por 

meio de execução. Contudo, o valor pleiteado, na data da propositura do 

pedido executivo, alcançou a cifra de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento 

e sessenta reais). Todavia, referido montante, se mostra excessivo e 

desarrazoado, pois o proveito econômico perseguido pelo exequente na 

ação principal era extremamente menor que a quantia ora pleiteada nestes 

autos, mostrando-se juridicamente viável e razoável a redução do valor 

alcançado pela multa diária e a sua limitação ao valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), valor este perfeitamente arrazoado e justo, tendo em 

vista o proveito econômico pretendido na inicial. Nesse sentido é farta a 

jurisprudência, inclusive a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - EXCESSO - 

REDUÇÃO - A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode 

ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no 

caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 

793.491/RN - (2005/0167371-8) - 4ª T. - Rel. Min. Cesar Asfor Rocha - DJU 

06.11.2006) Caberá ao juízo de primeiro grau precisar a quantidade de 

dias em que incorreu em mora a recorrida, além do quantum devido a título 

de astreintes, jamais perdendo de vista a regra de proporcionalidade 

estampada no § 6º do art. 461 do CPC. 4. Recurso Especial provido. (STJ - 

RESP 200600772423 - (836349 MG) - 1ª T. - Rel. Min. José Delgado - DJU 

09.11.2006 - p. 263) PROCESSO CIVIL - ASTREINTES - POSSIBILIDADE, 

PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE REVISÃO DA MULTA ORIGINÁRIA DE 

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - 

SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Uma vez verificado que a 

multa não cumpriu com sua função coercitiva, ou que o recebimento da 

mesma poderá implicar no enriquecimento indevido da parte contrária, o 

juiz poderá reduzir o crédito resultante da incidência das astreintes. 

Aplicação dos artigos 644 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. A 

redução da multa não implica em ofensa à coisa julgada, posto que o 

crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita e, 

portanto, não faz parte das "questões já decididas, relativas à mesma 

lide". (artigo 471, CPC). Mesmo que o valor da multa seja reduzido pelo 

juízo da execução, em face da sua excessividade, o executado deve 

responder pela totalidade do ônus sucumbencial, posto que foi ele quem 

deu causa à execução ao não adimplir com as astreintes. Aplicação do 

princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido. (TJRS - APC 

70013433461 - 16ª C.Cív. - Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda - J. 

21.12.2005) (negrito nosso) No mesmo sentido, a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: RMS 33155 / MA - RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0189145-8. Relator(a) Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI (1145). Órgão Julgador. T4 - QUARTA TURMA. Data do 

Julgamento 28/06/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2011. RSTJ 

vol. 223 p. 412. Ementa. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO. 1. 

A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança 

para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do 

processo subjacente. 2. Dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, 

que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus 

julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor 

máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 

39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na 

parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei".3. O valor da alçada 

é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. 

Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência 

de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus 

da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a 

execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da 

obrigação reconhecida pelo título. 4. Tratando-se de obrigação de fazer, 

cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a 

intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em 

relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a 

impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de 

conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle 

passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança 

perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução. 5. A interpretação 

sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da 

competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas 

coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada 

respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela 

via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu 

cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa 

isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada. 6. O valor da 

multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a 

qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 

461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de 

quarenta salários mínimos. 7. Recurso provido. Acórdão. A Turma, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e 

Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Como visto alhures, o 

único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial e 
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não provocar o enriquecimento sem causa do credor, o que fatalmente 

aconteceria se acatasse a quantia que o exequente pretende executar. 

Portanto, se a parte descumpre determinação judicial sujeita a cominação 

de multa diária, é possível que, mesmo na fase de cumprimento de 

sentença, o valor total das astreintes seja limitado ao conteúdo econômico 

do bem que se buscava a entrega ou da obrigação que se visava o 

cumprimento ou do ato que se queria a abstenção. Forte em tais 

considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a objeção arguida pela 

executada, apenas para reduzir o valor das astreintes ao importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do valor executado, 

observando as balizadas da presente decisão. Após, INTIME-SE o 

executado nos termos da segunda parte da decisão do ID 14616442. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE NAYARA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISVALDO DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA KAZUMI TAMAKE EQUIPAMENTOS - EPP (REQUERIDO)

DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONES FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-83.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO NOGUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a inexistência de 

veículos em nome da parte executada. 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. Assim, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, 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, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SIMONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

IVANEIDE ALVES DE BRITO SANTOS (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, 27 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE FRANCIELE DUARTE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. 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 arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 27 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010324-08.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIEL LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXUPERIO MOREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual 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, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 
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1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que foram esgotados 

todos os meios para satisfação do crédito exequendo, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor 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). Defiro, por 

fim, o pedido para pesquisa de bens pelo sistema CEI-ANOREG. Ao 

realizar a diligência, foi possível verificar a existência de registro de óbito 

do executado (doc. anexo). Intime-se a exequente para manifestação 

sobre os documentos anexados, inclusive sobre a notícia do óbito do 

executado, promovendo o necessário à habilitação dos sucessores, na 

forma da lei, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 27 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR (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 04 de Fevereiro de 2020, às 13h45 min 

(cf. ID nº 28816118.), embora devidamente citada (cf. ID nº 27875363). 

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$ 

845,79(oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 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$ 

845,79(oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000439-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000439-79.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADALTON LUIZ 

CASAGRANDE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, 
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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 ADALTON LUIZ CASAGRANDE 

contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento 

dos retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no 

período de 01/2014 até 09/2018, tendo em vista que o cargo que ocupa foi 

declarado insalubre em 2010. Alega que recebeu o adicional até 

dezembro/2013 quando recebeu a notificação de corte tendo em vista a 

constatação por laudo pericial que a função exercida não apresentava 

risco capaz de justificar o pagamento do referido adicional. 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. 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]. Pois bem. Da 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 funcionais, conforme laudo técnico". (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 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 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. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DE CARVALHO 96466430197 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000716-95.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE DOS 

SANTOS MORAES REQUERIDO: JAIRO FERREIRA DE CARVALHO 

96466430197 VISTOS. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. Decido. 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 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que a reclamada foi 

regularmente citada e mesmo comparecendo à sessão de conciliação 

deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, 

a procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como 

a falha na prestação de serviços no tocante a ausência de repasse dos 

valores pagos pela requerente. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 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 130 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, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Em análise 

aos 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 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que sofreu danos em decorrência do 

cancelamento unilateral do pacote de viagem adquirido, bem como que 
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deixou de realizar a restituição do valor pago pelo requerente. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a falha na prestação de 

serviços e a parte ré deixou de contestar e de instruir os autos com 

documento hábil que modificasse ou desconstituísse o direito da parte 

autora. 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 o cancelamento do pacote de 

viagem, bem como se ocorreu a devida restituição do valor pago pelo 

requerente. 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 no cancelamento do 

pacote de viagem adquirido pelo requerente e ainda a ausência de 

ressarcimento pelo valor pago, 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$ 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 que tange ao 

pedido de restituição da quantia paga pelo pacote cancelado, verifica-se a 

procedência haja vista que o requerente comprovou nos autos o devido 

pagamento e o cancelamento do pacote adquirido, bem como que a 

reclamada não comprovou a restituição da quantia paga. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR a reclamada 

a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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. Ademais condeno a reclamada a pagar a requerente o valor de 

R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), referente ao 

pagamento do pacote adquirido e cancelado, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a devendo ser atualizado com correção monetária pelo 

INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do 

efetivo desembolso, 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 pelo sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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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. No microssistema dos Juizados Especiais, não é 

permitido ao promovente à escolha aleatória do Juízo onde pretende 

propor a lide. O legislador definiu as regras de competência territorial 

especialmente para maior facilitação do acesso do autor ao Poder 

Judiciário e à produção de provas a seu encargo. No entanto, 

evidentemente, o livre direito de escolha não pode ser exercido amiúde e 

não pode exceder o que estabelece o art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 

Compulsando os autos, não há nenhuma evidência de que o contrato 

tenha sido celebrado, que a obrigação tivesse que ser satisfeita ou que 

sua inexecução tenha ocorrido nesta Comarca de Tangará da Serra-MT. 

Ao contrário, a própria petição inicial indica que a relação ocorreu naquela 

cidade de Barra do Bugres, mesmo local onde deveria ter sido em tese, 

satisfeita a obrigação que a reclamante pretende ver declarada 

inexistente. O caso concreto, portanto, não permite concluir pela 

ocorrência de nenhuma das situações descritas no art. 4º da Lei nº 

9.099/1995, a justificar o ajuizamento da ação nesta Comarca. Assim, 

considerando que todos os fatos narrados na petição inicial, desde a 

celebração do contrato e sua inexecução ocorreram no município de Barra 

do Bugres e a reclamada possui sede na cidade de Cuiabá-MT, não há 

sentido algum que o conflito seja julgado nesta Comarca de Tangará da 

Serra. A eleição do foro feita pela promovente neste caso concreto viola 

flagrantemente o princípio do juiz natural. Frise-se que a jurisprudência, já 

se pronunciou, reiteradas vezes, no sentido de que a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis resultam de regras de ordem pública, 

caracterizando-se como regra de competência absoluta e, como tal, pode 

ser declarada de ofício, como inclusive autoriza o art. 64, § 1º, do CPC. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. 

INADIMPLÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao 

Julgador declarar, de ofício, a incompetência territorial quando ausentes 

as possibilidades previstas nos incisos do art. 4º da Lei 9099/95. 

Enunciado 89 do FONAJE. Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a 

propositura da lide, sem observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 

9.099/95. Hipótese em que a questão da competência do juízo para 

processar a demanda antecede a análise da revelia. Matéria de ordem 

pública. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso 

Cível nº 71007883150, Primeira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 28/0/2018) Tantos e reiterados 

são os precedentes da jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, que 

referido entendimento acabou por ser consolidado por meio do Enunciado 

89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis.” Assim sendo, este Juizado 

Especial Cível não tem competência para o julgamento do conflito, motivo 

pelo o qual o processo comporta extinção sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja 
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sua pretensão analisada, o reclamante deverá promover a regular 

distribuição da presente ação junto ao Juízo competente, observando-se 

as regras descritas no art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, nos termos do artigo, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA do 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, determinado o seu consequente arquivamento, na 

forma do artigo 51, III e § 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de Março de 2020. 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, 27 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.
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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. No que tange a comprovação de pedido administrativo para solução 

do conflito, não mercê acolhimento à alegação 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) 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 parte autora, em síntese, que foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor total de R$ 225,35 

(duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 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 contratou serviços de telefonia e que deixou de efetuar 

o pagamento das faturas, não constituindo qualquer irregularidade do 

apontamento do débito, alegou inexistência de danos morais, requereu o 

pedido contraposto referente às faturas em aberto no valor de R$ 225,35 

(duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos),por fim, pugnou 

pela improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

(cf. documentos anexos à contestação em ID n. 30392382 e ss.) a 

realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre 

as partes (assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, 

sublinhe-se), telas sistêmicas, bem como há juntada de faturas e relatórios 

de chamadas e cópia de documentos pessoais. 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 
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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 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino 

por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem o 

importe de R$ 225,35 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco 

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. 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. 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, 27 

de Março de 2020. LIVRADA 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. 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, 27 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: 1001309-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

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 30711329). 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, 27 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, 27 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-82.2019.8.11.0055

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:

MARTA JOSE DA SILVA DUARTE 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 à audiência de 

conciliação realizada na data de 18 de Fevereiro de 2020, às 14h00 min 

(cf. ID nº 29363409), embora devidamente citada (cf. ID nº 27856576). 

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 
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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$ 

250,00 (duzentos e cinquenta 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$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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, 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: 1002046-30.2019.8.11.0055

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:

ELISABETE FEITOSA 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 à audiência de 

conciliação realizada na data de 17 de Fevereiro de 2020, às 16h00 min 

(cf. ID nº 29320479.), embora devidamente citada (cf. ID nº 27886634). 

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$ 

754,00 (setecentos e cinquenta e quatro 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$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro 

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, 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
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Processo Número: 1002044-60.2019.8.11.0055

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:

REGIENE JARDIM DE FRANCA (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 Fevereiro de 2020, às 15h30 min 

(cf. ID nº 28816118.), embora devidamente citada (cf. ID nº 27885914). 

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$ 

548,00 (quinhentos e quarenta e oito 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$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito 

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, 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: 1001658-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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):

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). 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. Ab initio, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial em razão 

de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, pois, no 

caso em concreto a ré possui estabelecimento/ filial[5] nesse Município, 

sendo competente para este juízo para o julgamento da demanda. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 
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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. 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 parte autora, em 

síntese, que foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor total 

de R$ 173,35 (cento e setenta e três reais e trinta cinco 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 contratou serviços de telefonia e que deixou de efetuar 

o pagamento das faturas, não constituindo qualquer irregularidade do 

apontamento do débito, alegou inexistência de danos morais, requereu o 

pedido contraposto referente às faturas em aberto no valor de R$173,35 

(cento e setenta e três reais e trinta cinco centavos)),por fim, pugnou pela 

improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID nº26158854 e ss.) a realização 

do negócio jurídico juntando telas sistêmicas, bem como há juntada de 

faturas e relatórios de chamadas. 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 JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das 

faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$173,35 (cento e 

setenta e três reais e trinta cinco 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. 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[6], tal qual pleiteado pela 

ré. 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, 27 de Março de 2020. 

LIVRADA 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. 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, 27 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] Lei 9.099/95 Art. 

4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. [6] 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: 1000728-12.2019.8.11.0055
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(REQUERENTE)
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CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 
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ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 
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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 13 de Janeiro de 2020, às 08h30 min (cf. 

ID nº29178720), embora devidamente citada (cf. ID nº 26170112). 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$ 

657,80 (seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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$ 657,80 (seiscentos e cinquenta 

e sete reais e oitenta 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, 27 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, 27 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.
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Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-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: 

8011480-26.2016.8.11.0055. EXEQUENTE: ANDERSON RODRIGUES DA 

SILVA - ME EXECUTADO: CASSIANO BARREIROS DE SOUZA Vistos Etc. 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO A PENHORA realizada no bojo de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por ANDERSON RODRIGUES DA 

SILVA - ME em face de CASSIANO BARREIROS DE SOUZA. 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$ 105,10 (cento e cinco reais e dez centavos) junto ao Banco 

Bradesco. Diante deste ato processual o executado promoveu 

impugnação alegando que o valor bloqueado é impenhorável. Neste 

contexto, afirma que o montante bloqueado é proveniente de sua 

remuneração tratando-se de uma conta salário, portanto haveria 

incidência do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Requer 

também a suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo 

conexo, bem como que não recaia futuramente penhora em sua conta, por 

se tratar de conta salário. O exequente foi intimado para apresentar 

manifestação, alega, em síntese, ser possível o bloqueio correspondente a 

30% (trinta por cento) do percentual pela relativização da regra da 

impenhorabilidade, bem como que o pedido de suspensão da execução já 

foi indeferido nestes autos. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, entendo que não procedem as alegações da impugnante. 

Embora os extratos anexos aos autos em epígrafe, demonstrem que a 

referida penhora recaiu sobre conta salário, ou seja, situação que é 

abarcada pela impenhorabilidade conforme determinação legal, há de se 

considerar a relativização da impenhorabilidade. 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: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. - 

Os descontos em conta bancária destinada ao recebimento de 

salários/proventos podem ser realizados no limite de 30% do valor da 

remuneração (valor bruto, excluídos os descontos legais obrigatórios). 

(TJ-MG - AI: 10145095663574002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019) Neste sentido, 

embora tenha ocorrido bloqueio de valor em conta salário, é necessário a 

aplicação da flexibilização da impenhorabilidade alegada pelo embargado 

de forma a manter o bloqueio equivalente a 30% do valor correspondente 

a remuneração do requerente. Sendo assim, vejamos como o STJ trata o 
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assunto, que pode ser aplicado de forma análoga neste caso: 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. Pois bem. Verifica-se nos holerites apresentados pelo impugnante 

que o valor líquido da sua remuneração corresponde a R$ 2.148,66 (dois 

mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), 

considerando a somatória de 30% sobre este valor tem-se o valor de R$ 

644,59 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos). Explicando em números: 2.148,66 x 30% = 644,59. Neste 

sentido, verifica-se que a penhora recaiu sobre o valor de R$ 107,76 

(cento e sete reais e setenta e seis centavos), ou seja, porcentagem não 

abarcada pela impenhorabilidade devendo ser mantida para satisfação do 

débito. Em decorrência lógica, já se mostra improcedente o pedido de que 

a penhora não recaia futuramente em sua conta salário, tendo em vista 

ser possível até o limite de 30% nos termos acima descrito. Por fim, no que 

tange ao pedido de suspensão da execução ratifico os termos da decisão 

no Id 6867145 e indefiro também o pedido. 3. Ante o exposto, 

IMPROCEDENTE a Impugnação a Penhora, na forma do art. 917, II c/c art. 

920, III do Código de Processo Civil, mantendo o bloqueio do Id. 14249996 - 

Expediente (BacenJud 8011480 26.2016.8.11.0055 extrato), e, por esta 

razão, determino o levantamento do valor pelo exequente. Ademais, 

determino que seja oficiado o Estado de Mato Grosso, através da 14ª Cia. 

Independente de PM – Sede – Nova Mutum, para descontar o equivalente a 

30% do valor do salário do Executado até alcançar o valor suficiente para 

garantir a execução nestes autos. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA (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:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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 30743874). 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, 27 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, 27 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: 1000436-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRUNHARI (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:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-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 

1000436-27.2019.8.11.0055 Requerente: LORENA BRUNHARI Requerida: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA S E N T E N Ç A Considerando o levantamento 

do valor depositado (ID. 29700366), sem qualquer requerimento posterior, 

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 
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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: 1000693-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERRARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000693-52.2019.8.11.0055 Requerente: LUIZ CARLOS FERRARINI 

Requerida: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 

SAMAE S E N T E N Ç A Considerando o levantamento do valor depositado 

(ID. 21003203), sem qualquer requerimento posterior, 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: 1000554-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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 

1000554-03.2019.8.11.0055 Requerente: WILLIAN DA SILVA FRANCO 

Requerida: TIM CELULAR S/A S E N T E N Ç A Considerando o 

levantamento do valor depositado (ID. 22478988), sem qualquer 

requerimento posterior, 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: 1001431-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

USIEL VALERIO MAZZO (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:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 

1001431-40.2019.8.11.0055 Reclamante: USIEL VALERIO MAZZO 

Reclamante: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 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). Alega o Reclamantes que o Reclamado 

propôs Ação de Busca e Apreensão, que tramitou pela 5ª Vara Cível 

desta Comarca, tendo aquele juízo reconhecido a prescrição intercorrente 

da pretensão relativa ao crédito buscado naquele feito, no entanto, o 

gravame ainda persistia, permanecendo a propriedade resolúvel ao 

Reclamado, buscando na presente demanda a baixa do gravame e 

indenização por danos morais. A Reclamada, a seu turno, alega que 

inexiste ato ilícito, pelo que a responsabilidade é do Reclamante que não 

emitiu o documento em seu nome e com alienação, inexistindo dever de 

indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde o Reclamado está mais apto a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe ao Reclamado provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedor 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. Denota-se que há demonstração segura de 

que persistia o gravame no veículo quando da propositura da demanda, 

mesmo após a perda da pretensão do Reclamado, já que o Reclamante 

demonstra, por meio do extrato juntado no ID. 21966734, que a 

propriedade resolúvel do veículo ainda pertence ao banco reclamado, 

somente tendo providenciado a baixa após a concessão da liminar na 

presente demanda. Assim, ao persistirem as restrições, o Reclamante 

teve obstaculizado a livre disposição sobre o bem, o que justifica o pleito 

de baixa do gravame. Verifica-se do processo que a Reclamada não 

juntou nenhum documento comprobatório de que tenha informado a baixa 

do gravame junto ao DETRAN, dentro do prazo de 10 (dez) dias após a 

quitação do financiamento do veículo, conforme prescreve o art. 9º da 
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Resolução 320 de DENATRAN. “Art. 9º Após o cumprimento das 

obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Nesse sentido, 

a falha na prestação do serviço prestado pelo banco está configurada 

pela demora em proceder com a baixa do gravame, que sequer 

comprovou nos presentes autos, constituindo um empecilho ao 

Reclamante, o que provocou desequilíbrio psíquico no autor, fato esse 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo stricto sensu, 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. Assim, conclui-se que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorrente do descaso do banco causou-lhe 

desconforto, aflição e transtornos, situação de fato passível de 

indenização. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. 

ACORDO FIRMADO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO PARA 

PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DÍVIDA PAGA. DEMORA 

EM REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO AGENTE 

FINANCEIRO. DESPREZO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. 

1. O CONSUMIDOR É ATINGIDO EM SUA ESFERA MORAL QUANDO A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMORA PARA REALIZAR A BAIXA DO 

GRAVAME, APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, 

IMPEDINDO O CONSUMIDOR DE LIVREMENTE DISPOR DE SEU BEM. 2. A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO 

A INTENSIDADE DO DANO, BEM COMO AS CONDIÇÕES DA VÍTIMA E DO 

RESPONSÁVEL, DE MODO A ATINGIR SUA FUNÇÃO REPARATÓRIA E 

PENALIZANTE. DE IGUAL MODO, NÃO PODE SER FONTE DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SE DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, O VALOR 

ARBITRADO NA SENTENÇA MOSTRA-SE EXCESSIVO, O QUANTUM DEVE 

SER MINORADO. 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APC: 

20120310152664 DF 0016181-87.2012.8.07.0001, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 06/11/2013, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/11/2013. Pág.: 126). RECURSO 

INOMINADO. FINANCIAMENTO QUITADO. PERMANÊNCIA DO BLOQUEIO 

JUDICIAL RENAJUD DETERMINADO EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO 

A PEDIDO DO BANCO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a recorrente tenha efetuado a 

baixa da alienação fiduciária, não promoveu a baixa do bloqueio judicial 

determinado na ação de busca e apreensão, atendendo a pedido seu 

(mov. 36, autos nº 0033869-76.2013.8.16.0001). Dito registro permanece 

averbado junto ao registro do veículo do reclamante, conforme 

comprovado no mov. 1.4. Ademais, na consulta dos autos da ação de 

busca e apreensão não se vislumbra registro de que tenha sido procedida 

a baixa, muito menos há solicitação do banco nesse sentido. A 

manutenção do gravame enseja indenização por danos morais ?in re 

ipsa?, nos termos da jurisprudência desta Turma Recursal. 2. Deve ser 

mantida a imposição de obrigação de promover ?a baixa de qualquer outro 

gravame que decorra do contrato entabulado entre as partes, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00?, diante da omissão da 

reclamante em postular a baixa do gravame RENAJUD nos autos da ação 

e busca e apreensão. A imposição da multa é regular, visto que o Código 

de Processo Civil autoriza a fixação das ?astreintes? para toda e qualquer 

obrigação de fazer ou não fazer definida pelo Poder Judiciário (vide art. 

461, § 4º, CPC). I. Relatório dispensado. II. Passo ao voto. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Quanto 

ao mérito, o recurso não comporta provimento, nos termos da ementa, 

cumprindo aqui destacar que consulta feita ao site do DETRAN evidencia 

que a alienação fiduciária sobre o veículo já está baixada 

(http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicos- detalhes.php?

tema=veiculo&id=82):. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurs (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0010274-19.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o 

Benke - - J. 14.09.2015) (TJ-PR - RI: 001027419201581601820 PR 

0010274-19.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Manuela TallÃ£o Benke, 

Data de Julgamento: 14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

14/09/2015). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, e o faço para: CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INCP/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. da 

citação. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 22184245. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA CONCEICAO (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:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/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: 

1000046-91.2018.8.11.0055. REQUERENTE: SIDNEY DA CONCEICAO 

REQUERIDO: CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA 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. ID30742081 - Manifestação (1. Termo de Acordo. Sidney x 

Lorenzetti)). 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: 1001199-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENTE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

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. No microssistema dos Juizados Especiais, não é 

permitido ao promovente à escolha aleatória do Juízo onde pretende 

propor a lide. O legislador definiu as regras de competência territorial 

especialmente para maior facilitação do acesso do autor ao Poder 

Judiciário e à produção de provas a seu encargo. No entanto, 

evidentemente, o livre direito de escolha não pode ser exercido amiúde e 

não pode exceder o que estabelece o art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 

Compulsando os autos, não há nenhuma evidência de que o contrato 

tenha sido celebrado, que a obrigação tivesse que ser satisfeita ou que 

sua inexecução tenha ocorrido nesta Comarca de Tangará da Serra-MT. 

Ao contrário, os documentos (cf. ID nº 30746840 e 30747341) indicam que 

a relação ocorreu naquela cidade de Barra do Bugres, mesmo local onde 

deveria ter sido em tese, satisfeita a obrigação que a reclamante pretende 

ver declarada inexistente. O caso concreto, portanto, não permite concluir 

pela ocorrência de nenhuma das situações descritas no art. 4º da Lei nº 

9.099/1995, a justificar o ajuizamento da ação nesta Comarca. Assim, 

considerando que todos os fatos narrados na petição inicial, desde a 

celebração do contrato e sua inexecução ocorreram no município de Barra 

do Bugres e a reclamada possui sede na cidade de Cuiabá-MT, não há 

sentido algum que o conflito seja julgado nesta Comarca de Tangará da 

Serra. A eleição do foro feita pela promovente neste caso concreto viola 

flagrantemente o princípio do juiz natural. Frise-se que a jurisprudência, já 

se pronunciou, reiteradas vezes, no sentido de que a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis resultam de regras de ordem pública, 

caracterizando-se como regra de competência absoluta e, como tal, pode 

ser declarada de ofício, como inclusive autoriza o art. 64, § 1º, do CPC. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. 

INADIMPLÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao 

Julgador declarar, de ofício, a incompetência territorial quando ausentes 

as possibilidades previstas nos incisos do art. 4º da Lei 9099/95. 

Enunciado 89 do FONAJE. Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a 

propositura da lide, sem observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 

9.099/95. Hipótese em que a questão da competência do juízo para 

processar a demanda antecede a análise da revelia. Matéria de ordem 

pública. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso 

Cível nº 71007883150, Primeira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 28/0/2018) Tantos e reiterados 

são os precedentes da jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, que 

referido entendimento acabou por ser consolidado por meio do Enunciado 

89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis.” Assim sendo, este Juizado 

Especial Cível não tem competência para o julgamento do conflito, motivo 

pelo o qual o processo comporta extinção sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja 

sua pretensão analisada, o reclamante deverá promover a regular 

distribuição da presente ação junto ao Juízo competente, observando-se 

as regras descritas no art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, nos termos do artigo, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA do 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, determinado o seu consequente arquivamento, na 

forma do artigo 51, III e § 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de Março de 2020. 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, 27 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.
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Processo Número: 8010763-48.2015.8.11.0055
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NILSON GOMES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)
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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 DESPACHO Processo: 

8010763-48.2015.8.11.0055. REQUERENTE: NILSON GOMES DE SOUZA 

JUNIOR REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 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. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A em face de NILSON 

GOMES DE SOUZA JUNIOR. Em síntese, os embargos versam sobre 

excesso de penhora decorrentes da utilização parâmetros equivocados 

para o cálculo do montante da condenação. A embargada, em resposta 

aos embargos, aquiesceu ao pleito da embargante. Neste ínterim, restando 

pacífico entre as partes o quantum da condenação, procedentes são os 

termos dos embargos opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da 

execução perfaz a monta de R$ 6.272,22 (seis mil duzentos e setenta e 

dois reais e vinte e dois centavos), tal qual exposto nos embargos à 

execução. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na 

forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de Março de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga 
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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, 27 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. TANGARÁ DA SERRA, 23 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002548-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002548-66.2019.8.11.0055. REQUERENTE: GUILHERME FURQUIM 

ARCARO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. 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 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já que nega a existência de 

relação jurídica com o requerido. Portanto, resta evidente que o caso se 

trata de produção de prova negativa, sendo necessária a inversão do 

ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO 

RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) 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. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a carência da ação, a arguição não comporta 

acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para 

o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Passo a apreciar o mérito da 

demanda. O autor afirma, em síntese, que não possui relação jurídica com 

o requerido, porém este inseriu seu nome no rol de inadimplentes por 

ausência de pagamento do débito no valor de R$ 733,42 (setecentos e 

trinta e três reais e quarenta e dois centavos). Requer a indenização pelos 

danos morais ocasionados. Em sua defesa o requerido alega que existe 

relação jurídica entre as partes e que o autor deixou de adimplir com o 

contrato. Assevera que a cobrança é legítima. Requer a improcedência da 

lide. Ao analisar os autos, constato que o requerido deixou de demonstrar 

a existência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a 

regularidade do débito. A consulta aportada ao feito demonstra que o 

demandado inseriu o nome do autor no rol de mal pagadores pelo débito na 

quantia de R$ 733,42 (setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois 

centavos). Verifica-se que o requerido deixou de aportar ao feito qualquer 

documento hábil para demonstrar a existência de negócio jurídico 

pactuado entre as partes. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a 

questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, 

paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com isso, 

resta evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito no 

valor de R$ 733,42 (setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois 

centavos); b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil 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; e, c) DETERMINAR que a 

Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar do trânsito em julgado, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 
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termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8012038-95.2016.8.11.0055 VISTOS. A parte autora apresentou 

embargos de declaração com efeitos infringentes alegando haver omissão 

na r. sentença proferida. Por tal razão, a parte ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões ao citado recurso. Posteriormente, os autos 

vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. Entendo que a 

sentença está devidamente fundamentada nos pontos fustigados, 

especialmente por especificar que o dano moral no presente caso 

decorreu de falha na prestação do serviço e violação dos deveres 

anexos ao contrato. Bem como, sublinho que o patamar compensatório foi 

fixado de acordo com os parâmetros já estabelecidos em casos 

semelhantes ao neste processo julgado, sendo este no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), tal qual se extrai do dispositivo. Friso que no 

presente processo não há litisconsórcio ativo, razão pela qual não há falar 

em aplicação duplicada do montante supramencionado. É dizer, a 

expressão “para cada um dos autores” deve ser desconsiderada em 

decorrência de interpretação lógico-sistemática do processo e da decisão 

impugnados. Portanto, não há omissão sobre a matéria, e, por ter a 

atividade jurisdicional de primeiro grau se exaurido com a sentença, 

eventual discordância deve ser tratada na via recursal própria. Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001284-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERI MARTINELI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 

1001284-14.2019.8.11.0055. REQUERENTE: RANIERI MARTINELI DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO 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). Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva 

do órgão de trânsito por se tratar de autarquia dotada de personalidade 

jurídica própria e responsável pela fiscalização do trânsito no âmbito de 

sua competência. A preliminar de ausência de interesse processual e 

inépcia da inicial arguida pela Reclamada não devem prosperar, uma vez 

que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição Igualmente não há que se falar em litigância 

de má-fé, pois não estão caracterizadas as hipóteses do art. 80 do CPC, 

não havendo razão para a aplicação das penas. Superadas as 

preliminares, passa-se ao mérito. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária c/c inexistência de débitos e 

transferência de veículo, onde o reclamante informa na inicial que o 

veículo descrito nos autos foi declarado perdido, por sentença criminal 

transitada em julgado, em favor da União, no dia 14.7.2011 e até a 

presente data não houve a transferência de titularidade. Em decorrência 

disso, relata que todos os impostos e taxas decorrentes da propriedade 

do veículo estão recaindo sobre si. Em contestação a Autarquia alega em 

síntese, que não cometeu ilícito que enseje sua responsabilidade, tendo 

em vista que o requerente não realizou a comunicação de venda do 

veículo, o que lhe isentaria da responsabilidade tributária, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos da inicial. O Estado de Mato Grosso 

por sua vez, reconhece o pedido da inicial de inexistência da relação 

jurídico tributária (IPVA), informando que desde já os débitos constantes 

da Dívida Ativa já foram canceladas junto à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso. Pois bem. De fato, restou comprovado nos autos o 

perdimento do veículo na data informada pelo reclamante e a cobrança de 

imposto (IPVA) por fatos geradores ocorridos posteriormente ao evento. O 

reclamante juntou no ID 21503955 a cópia da sentença que declarou o 

perdimento do veículo em favor da União, no dia 14.7.2011 e o extrato do 

Detran no ID 21503511, tirado aos 27.5.2019, que demonstra que figura o 

reclamante como proprietário do veículo em debate. A Lei Estadual nº 

7.301/2000 traz em seu artigo 29-B hipóteses, como furto, roubo e perda 

total do veículo, nas quais os débitos de IPVA serão cancelados, a partir 
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da data do evento. Além disso, o § 1º do mesmo artigo condiciona o 

cancelamento do débito à comprovação da baixa do veículo no cadastro 

específico no DETRAN-MT. Embora seja fato que os documentos 

anexados à petição inicial indiquem que a comunicação ao DETRAN 

ocorreu apenas em 2019, portanto após o lançamento dos débitos 

tributários, a lei de regência é clara ao dispor que o imposto é inexigível a 

partir da data do evento. Nesse aspecto, tendo o Detran sido comunicado 

sobre ocorrência do perdimento de bens, independentemente de quando a 

comunicação ocorreu, deveria de pronto comunicar ao titular do imposto 

em questão para que tomasse as medidas necessárias para cessar as 

cobranças do referido imposto relativas a fatos geradores ocorridos após 

a declaração de perdimento de bens. Não obstante, a ausência de 

previsão específica na citada lei quanto ao perdimento de bens, a 

jurisprudência é iterativa no sentido da inexigibilidade do tributo desde a 

ocorrência do evento. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

IPVA E PROTESTO DO TÍTULO (CDA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. O 

veículo foi apreendido por decisão judicial, no ano de 2012, com posterior 

decretação da pena de perdimento do bem. A autora ficou privada de 

exercer os direitos da propriedade, mas ainda assim, houve o lançamento 

de IPVA dos anos de 2011 a 2015, com inscrição na dívida ativa e 

protesto dos títulos. Ação julgada parcialmente procedente, 

reconhecendo-se a inexigibilidade do IPVA dos anos de 2013 a 2015 e 

condenação do réu à indenização por danos morais, no montante de 

R$10.000,00. Valor que não comporta alteração, atendidos os escopos 

compensatório e pedagógico da condenação. Apelo do réu. Insurgência 

que não prospera. Verificação, de ofício, da prescrição quanto ao IPVA 

dos anos de 2011 e 2012. RECURSO DESPROVIDO, com alteração da 

sentença para a total procedência da ação. (TJSP; Apelação Cível 

1061846-46.2017.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 

12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 

11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de 

Registro: 04/06/2019) (grifos) APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA – VEÍCULO OBJETO DE PERDIMENTO – 

SUPOSTO PRODUTO DE RECEPTAÇÃO - Pretensão inicial voltada à 

declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo por objeto 

débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2008 a 2013, e incidentes 

sobre a propriedade de veículo automotor registrado em nome do autor – 

admissibilidade – o fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade 

de veículos automotores pressupõe o domínio sobre a res (situação 

jurídica) e se perfaz continuamente, a cada novo exercício fiscal, na exata 

data prevista pela legislação de regência ("1º de janeiro de cada ano, em 

se tratando de veículo usado" – inteligência do art. 3º, inciso I, da LE nº 

13.296/2008) – perecimento do direito dominial sobre o veículo ocorrido 

ainda no ano de 2005, a partir do perdimento do bem, suposto produto de 

receptação - ciência inequívoca da Administração Estadual, que figurou, 

aliás, como responsável pela apreensão do produto do crime - sentença 

de procedência da ação mantida. Recurso da FESP desprovido. (TJSP; 

Apelação Cível 1004355-41.2014.8.26.0068; Relator (a): Paulo Barcellos 

Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 

17/05/2019) (grifos) Ação declaratória de inexigibilidade de IPVA – Veículo 

apreendido por determinação judicial – Exigência do imposto no período - 

Inadmissibilidade – Precedentes do TJSP - Sentença de improcedência – 

Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004636-39.2015.8.26.0269; 

Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

05/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018) (grifos). O entendimento nem 

pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador do tributo em questão 

(IPVA) decorre da propriedade do veículo. Tendo sido declarado o 

perdimento do veículo, estando alijado o reclamante da propriedade do 

bem, não há, efetivamente, como considerar a ocorrência do fato gerador, 

sendo necessário a declaração de inexistência do débito objeto de 

discussão nestes autos. No que tange ao pedido de referente à alteração 

da propriedade do veículo, tendo em vista que o próprio reclamante 

informa que a medida já foi determina nos autos do processo de nº 

4010-56.2011.8.11.0055 (Cód 133993), inclusive com trânsito em julgado 

da r. sentença. Assim, considerando que referida determinação foi 

alcançada pela coisa julgada material, as providências para efetivação da 

ordem devem ser solicitadas junto ao Juízo que as determinou. Além disso, 

ainda que se parta da premissa de que seja possível que o requerimento 

seja feito em Juízo diverso, verifico que, a Justiça Estadual não tem 

competência para análise de pedidos da estirpe, já que o perdimento foi 

declarado em favor da União; assim sendo, a competência para 

apreciação desse pedido é da Justiça Federal, diante do evidente 

interesse da União na medida. Vejamos o julgado referente ao caso 

análogo: ADMINISTRATIVO. CIVIL. UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

VEÍCULO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO 

DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OMISSÃO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO. 1. Nos casos de ato omissivo da 

Administração, doutrina e jurisprudência têm defendido que a 

responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, sendo necessária, 

assim, a presença também do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua 

caracterização. 2. A União deveria realizar as devidas comunicações ao 

DETRAN para efeitos de transmissão da propriedade do veículo, contudo, 

quedou-se inerte, revelando falta de zelo pelas regras administrativas. 

Logo, A omissão da União está devidamente configurada diante da não 

realização da comunicação ao DETRAN sobre a ocorrência do perdimento 

e, posteriormente, a destinação do veículo. 3. Dano moral devidamente 

configurado diante da omissão da União. O autor além de ser submetido ao 

desnecessário desgaste, em ter sua situação como motorista 

completamente vilipendiada diante da aplicação de multas e pontos, os 

quais nunca fez por merecer, também teve a sua habilitação para conduzir 

veículo automotor suspensa. 4. Na quantificação do dano moral devem ser 

sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições 

econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a 

repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para 

configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em 

valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da 

prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem 

causa da parte que sofre o dano. 5. No presente caso, o quantum fixado a 

título de danos morais pelo juízo singular observou os parâmetros 

atinentes à sua quantificação, se revelando razoável à espécie. (TRF-4 - 

APELREEX: 50045571920124047002 PR 5004557-19.2012.404.7002, 

Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 

11/02/2015, TERCEIRA TURMA) Sendo assim, em decorrência da 

fundamentação alhures, tenho que os pedidos da inicial devem ser 

julgados parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito 

em discussão, tendo em vista o perdimento do veículo para União que 

ocorreu na data de 14/07/2011. 3. Dispositivo: Ante o exposto, OPINO, 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para declarar 

inexistente o débito em discussão em relação ao veículo GM/CELTA, Placa 

NCM-1552, Renavam 777363968, Fab/Mod. 02/02, Cor Preto, bem como 

que a Autarquia Federal se abstenha de realizar qualquer lançamento em 

nome do requerente referente a este veículo. Torno definitiva os efeitos da 

tutela de urgência concedida. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem 

custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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 [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 
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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: 1000641-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OBEDES PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. RUBIN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-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: 

1000641-56.2019.8.11.0055. REQUERENTE: OBEDES PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: J. RUBIN - ME PROJETO DE SENTENÇA. 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. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por OBEDES PEREIRA DO NASCIMENTO em 

face de J. RUBIN - ME., diante de suposta falha na prestação dos 

serviços. PRELIMINARES DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

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 e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para 

a elucidação da questão. 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 demais preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, 

já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade dos seus fatos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a 

requerente que na data 04/01/2019 realizou o abastecimento de etanol e 

Gasolina em seu veículo junto a reclamada. Alega que no dia seguinte ao 

do abastecimento, precisou se deslocar para a Cidade de Brasnorte/MT e 

no trajeto o veículo passou a apresentar falhas no funcionamento que 

resultou na parada do veículo, deixando o requerente a pé na estrada, 

local rural e sem possuir linha telefônica e de difícil acesso. Ocorre que, 

ao levar seu veículo ao mecânico o mesmo constatou que todo o problema 

teria ocorrido devido ao combustível de má qualidade fornecido pela 

reclamada, motivo pelo qual pugna pela indenização pelos danos materiais 

e morais sofridos. Na contestação, o reclamado alega em síntese que não 

cometeu ilícito que enseje sua responsabilização, tendo em vista que o 

próprio requerente afirma em sua inicial que teria realizado o 

abastecimento de etanol e gasolina ao mesmo tempo, no entanto o veículo 

do requerente não é flex, sendo assim requer seja julgado improcedente 

os pedidos da inicial. Pois bem. A prova documental juntada à inicial pela 

reclamante, demonstra que de fato ocorreu um abastecimento na empresa 

requerida, fato este confirmado na contestação. No entanto é importante 

frisar que a própria parte reclamante afirma ter realizado abastecimento 

diverso do que é determinado para o veículo, sendo que a documentação 

do veículo demonstra que o veículo é a gasolina. Ainda, verifica-se na 

impugnação que o requerente alega que só teria abastecido com gasolina, 

sendo que comprou etanol separadamente em um recipiente e não utilizou 

no veículo, contudo não faz prova de suas alegações. No entanto, o 

requerente em sua inicial informa categoricamente que teria abastecido 

seu veiculo com Etanol e Gasolina e, após a contestação tenta se 

esquivar de suas próprias alegações sem produzir provas de suas 

alegações. 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 comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e tendo 

ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, o mesmo não deve ser 

responsabilizado pela rescisão motivada. Nota-se que a reclamada 

demonstrou a presença de excludente de responsabilidade (prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante artigo 

373, inciso II, do CPC), sendo que o próprio requerente realizou 

abastecimento de forma indevida, situação que afasta a responsabilidade 

da reclamada, por se tratar de culpa exclusiva do consumidor. Desta feita, 

não há que se falar dano material ou moral indenizável. DISPOSITIVO 

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, em razão da liberdade da 

reclamada de rescindir o contrato de prestação de serviço, tendo 

notificado a reclamante conforme determina a lei. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001206-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN JUNIOR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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. Trata-se de Ação de Procedimento do Juizado 

Especial Cível – Pagamento em Consignação movido por DIONATAN 

JUNIOR GOMES em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Cumpre 

Salientar, nos termos dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei 9.099/95, verifico 

que a presente Ação de Consignação em Pagamento não poderá 

prosperar perante este Juizado Especial Cível por ter o legislador lhe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 357 de 393



atribuído rito diversificado com o objetivo de melhor atender à pretensão 

das partes. Os Juizados Especiais têm competência para o 

processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

assim consideradas aquelas taxativamente previstas no artigo 3º da Lei 

9099/95. Ressalte-se que o não cabimento da ação de Consignação em 

Pagamento em sede de Juizados Especiais Cíveis é matéria pacífica junto 

aos tribunais. Nesse sentido os seguintes julgados: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JUSTIÇA 

COMUM E JUIZADO ESPECIAL - DEMANDA PROPOSTA NA JUSTIÇA 

COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL QUE É FACULTATIVA - 

OPÇÃO ATRIBUÍDA AO AUTOR - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DO 

JUIZADO ESPECIAL QUE É INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DA 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM (JUÍZO SUSCITADO). (TJ-MS - CC: 9396 MS 2008.009396-8, 

Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, Data de Julgamento: 

12/05/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação 02/06/2008). PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É INCABÍVEL NO 

ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, DIANTE DE SUA RITUALIDADE 

ESPECIAL. SENDO COMPETENTE O JEC PARA A AÇÃO PRINCIPAL, 

ADMITE, EM TESE E EXCEPCIONALMENTE, A CAUTELAR RESPECTIVA. 

INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. (TJ-DF - ACJ: 20020110298128 

DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 11/09/2002, Segunda 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 24/09/2002 Pág. : 132). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AS AÇÕES 

DE PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO PODEM SER AJUIZADASNO JEC, POIS 

OS RITOS SÃO INCOMPATÍVEIS. PRECEDENTES DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. NO CASO CONCRETO, SEQUER O DEPÓSITO FOI FETUADO. 

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003095320, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 27/10/2011). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003095320 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

27/10/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça 01/11/2011). Assim sendo, este Juizado Especial Cível não tem 

competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o processo 

comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei 

nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão analisada, 

o reclamante deverá promover a regular distribuição da presente ação 

junto ao Juízo competente, observando-se as regras descritas no art. 4º 

da Lei nº 9.099/1995. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, nos termos do 

artigo, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível de 

Tangará da Serra para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

determinado o seu consequente arquivamento, na forma do artigo 51, III e 

§ 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de Março de 2020. 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, 27 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.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000148-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 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: 1001344-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (EXECUTADO)

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALESSANDRO DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(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 1.060,90 (Um mil, 

sessenta reais e noventa centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença, para fins de recolhimento do valor restante da 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: 1003645-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))
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PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004069-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003817-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004010-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004078-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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$1.578,56 

(Um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$789,28 (Setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e oito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$789,28 (Setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito 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 
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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: 1003897-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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$1.216,42 

(Um mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$608,21 (Seiscentos e oito reais e vinte e um 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$608,21 

(Seiscentos e oito reais e vinte 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: 1004074-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 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: 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))

 

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)

 

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 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-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004134-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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$1.417,38 

(Um mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$708,69 (Setecentos e oito reais e sessenta e 
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nove centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$708,69 

(Setecentos e oito reais e sessenta e nove 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003613-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FATIMA DE ALMEIDA PICININI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA OAB - MT22146/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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$577,75 

(Quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco 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$164,35 (Cento 

e sessenta e quatro reais e trinta e cinco 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001617-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIRLLIS TAINA DUARTE OSSUCCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

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$624,01 

(Seiscentos e vinte e quatro reais e um 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$210,61 

(Duzentos e dez reais e sessenta 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000534-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES OAB - SP169638 (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), a que foi condenada, no importe de R$551,19 

(Quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$275,60 (Duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$275,59 (Duzentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Ficando cientificados de que poderão 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000310-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V A S CORDEIRO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - MT26311-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

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$3.500,19 

(Três mil, quinhentos reais e dezenove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor 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: 1002285-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE VALCANAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PERICIADO LOIDE VALCANAIA QUESITOS UNIFICADOS PROCESSO 

10022856920168110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) 

Número do processo 10022856920168110045 b) Juizado/Vara Primeira 

Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) 

LOIDE VALCANAIA. b) Estado civil Casada. c) Sexo Feminino. d) CPF 

78171466168. e) Data de nascimento 02.01.1959. f) Escolaridade Primeira 

serie fundamental. g) Formação técnico-profissional Sem. III - DADOS 

GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame 27.11.2019. b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM Guido Vaca Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente 

Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) Sem. d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) Sem. IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A) a) Profissão declarada Serviços gerais rural. b) Tempo de 

profissão Quarenta e dois anos. c) Atividade declarada como exercida 

Serviços gerais rural. d) Tempo de atividade Quarenta e dois anos. e) 

Descrição da atividade Trabalho braçal como Serviços gerais rural. f) 

Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido: Agosto de 2016. V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Dor nas articulações, 

dor em ombros e em joelho esquerdo, dor no quadril, lombociatalgia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). R Apresenta osteoporose de coluna lombar e femoral, tendinopatia 

do flexor superficial e profundo do segundo quirodáctilo esquerdo, 

tendinopatia do quadríceps femoral do joelho esquerdo e derrame articular; 

discopatia cervical, uma hérnia de disco cervical com compressão dural, 

discartropatia lombar, uma hérnia de disco com compressão dural; artrose 

acetabular do quadril direito, tendinopatia do glúteo médio e minimo direitos, 

bursite subglutea media e minima; artropatia acromioclavicular, tendinopatia 

do supra e infraespinhoso com ruptura de 30%, artrose glenoide e bursite 

acrômio/deltóide do ombro esquerdo. CID 10 M751, I499, M544, M51, S83, 

M19, M21, M65, M25, M750, I10. c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. R É degenerativa. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. R Não decorrem. 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. R Não decorrem. f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que apresenta osteoporose 

de coluna lombar e femoral, tendinopatia do flexor superficial e profundo 

do segundo quirodáctilo esquerdo, tendinopatia do quadríceps femoral do 

joelho esquerdo e derrame articular; discopatia cervical, uma hérnia de 

disco cervical com compressão dural, discartropatia lombar, uma hérnia de 

disco com compressão dural; artrose acetabular do quadril direito, 

tendinopatia do glúteo médio e minimo direitos, bursite subglutea media e 

minima; artropatia acromioclavicular, tendinopatia do supra e 

infraespinhoso com ruptura de 30%, artrose glenoide e bursite 

acrômio/deltóide do ombro esquerdo. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente e total. h) 

Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) 

o(a) periciado(a). R 2016. i) Data provável de início da incapacidade 

identificada. Justifique. R Desde Agosto de 2016, por atestado de 

incapacidade. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. R Da progressão. 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? Se positivo, 

justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Agosto de 2016 e indeferimento em Agosto de 2016. 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? R É total e permanente. 

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? R Não atualmente. n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? R Clinica, laudos, atestados, Rx, 

densitometria e ressonância. 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? R Sim, 

por tempo indeterminado, não cirúrgico e 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)? R Não 

haverá recuperação. q) Preste o perito demais esclarecimentos que 

entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. R Sem 

elementos. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. R Não há.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS PRAZERES 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)

 

PERICIADO MARIA DOS PRAZERES DA SILVA QUESITOS DA ADVOCACIA 

AUTOR PROCESSO 10030252720168110045 QUESITOS 1. Queira o Sr. 

Perito, avaliando a autora, a folha de leitura radiológica da coluna 

lombo-sacra (doc. 11), relatório médico datado de 05/02/2013 (doc. 12), 

exame de eletroneuromiografia membros superiores (doc. 13), relatório do 

Cap’s de 15/04/2013 (doc. 14), receituários de controle especial (docs. 

15/15.1) e laudo médico do especialista em ortopedia Dr. Iomar M. Gnoato 

(doc. 16) dizer se referidos documentos apresentam algum vicio que 

desqualifique os documentos como provas idôneas, demostrando o 

embasamento técnico utilizado para chegar a tal conclusão. R Não 

apresentam vicio. 2. O Laudo médico pericial do INSS (doc. 18), apresenta 

fundamentação técnica que possa contrapor os documentos acima 

referidos (docs. 11/17)? R Não apresenta. 3. As patologias da autora tem 

cura? Qual o tratamento adequado e qual a probabilidade de fazê-lo 

correto, considerando a demora no atendimento pelo SUS? Qual o tempo 

necessário? R Não há cura. 4. O ato cirúrgico, para patologia da autora, 

oferece risco de vida ou de agravamento? A idade é fator agravante 

neste caso? R Sim apresenta risco aumentado na cirurgia devido às 

comorbidades, a idade é fator agravante. 5. Qual foi o fundamento médico 

técnico que levou o Dr. Leandro de Resende Oliveira a chegar à referida 

conclusão de inexistência de incapacidade? Referida fundamentação esta 

inserida no laudo (doc. 18)? Ele converge ou diverge dos exames e laudos 

apresentados? R Prejudicado. 6. Considerando os receituários de controle 

especial (docs. 21/23), Ultrassonografia do cotovelo direito (doc. 24), 

laudo médico atualizado, datado de 16/09/2016 (doc. 25) e relatório médico 

do Cap’s atualizado (doc. 26), queira o Sr. Perito responder se as 

patologias se mantiveram, regrediram ou se agravaram? Qual o 

fundamento médico técnico utilizado para esta conclusão? R Se 

mantiveram. 7. Considerando os achados, os exames, laudos e as 

respostas aos quesitos anteriores, queira o Sr. Perito responder: a) Esta a 

autora incapacitada para o trabalho remunerado que habitualmente vinha 

exercendo desde 23/08/2013? Qual o fundamento médico técnico utilizado 

para esta conclusão? R Sim está incapacitada. b) Qual o entendimento do 

perito sobre incapacidade social? Esta a autora inserida nos requisitos da 

incapacidade social? R A incapacidade social é a inabilidade para o labor 

associado a contingências sociais e/ou pessoais, sim está inserida. c) As 

patologias da autora são crônicas, degenerativas ou progressivas? R 

Degenerativas. d) A incapacidade é total e permanente? R É total. e) A 

incapacidade é multifuncional? R É multifuncional. f) Se a autora fosse 

obrigada a retornar ao trabalho para a sua sobrevivência, estaria ela 

propensa ao agravamento das patologias? R Sim estaria. g) A autora 

apresenta situações de quadro depressivo? R Sim apresenta. h) A autora 

faz uso de medicação? A medicação provoca efeitos colaterais? Esses 

efeitos podem interferir na disposição física e psíquica emocional da 

autora? R Sim faz uso, tem efeitos sedativos. i)Documentalmente, pode-se 

dizer que a incapacidade total e permanente da autora teve inicio em 

23/08/2013 (DER - doc. 10)? Caso negativo, qual a data correta e qual 
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fundamento técnico motivado dessa conclusão? R Sim teve inicio.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003000-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA CRISTINA SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - 031.326.005-20 

(PROCURADOR)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO REQUERIDO PELO PERITO MEDICO APORTADO 

AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI SCHEFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO REQUERIDO PELO MEDICO PERITO APORTADO 

AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004603-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDILIO PIASSA (EXECUTADO)

 

Intimação da Douta Advogada da parte autora para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000747-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MASSAROTTO MASCARELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇAO DA ADVOGADA DA PARTE AUTOR PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LANIERI ALVES DE JESUS (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 DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PERICIADO LANIERI ALVES DE JESUS QUESITOS UNIFICADOS PROCESSO 

10007648920168110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) 

Número do processo 10007648920168110045. b) Juizado/Vara Primeira 

Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) 

LANIERI ALVES DE JESUS. b) Estado civil Solteira. c) Sexo Feminino. d) 

CPF 22374371816. e) Data de nascimento 10.02.1973. f) Escolaridade 

Ensino médio completo. g) Formação técnico-profissional Sem. III - DADOS 

GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame 04.12.2019. b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM Guido Vaca Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente 

Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) Sem. d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) Sem. IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A) a) Profissão declarada Auxiliar de cozinha/serraria. b) 

Tempo de profissão Vinte e oito anos. c) Atividade declarada como 

exercida Auxiliar de cozinha/serraria. d) Tempo de atividade Vinte e oito 

anos. e) Descrição da atividade Trabalho braçal como Auxiliar de 

cozinha/serraria. f) Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Junho de 2015. V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Dor em ombro 

direito desde 2014. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por 

ocasião da perícia (com CID). R Apresenta bursopatia acrômio/deltóidea 

direita, artrose acrômio/clavicular direita, tendinose do supraespinhoso, 

tendinopatia supra e infraespinhal do ombro direito. CID 10 M751, M65, 

M79, M25. c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R 

Degenerativa. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho 

exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo 

causador. R Não decorrem. 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. R Não 

decorrem. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R Sim, devido a que apresenta bursopatia acrômio/deltóidea 

direita, artrose acrômio/clavicular direita, tendinose do supraespinhoso, 

tendinopatia supra e infraespinhal do ombro direito. g) Sendo positiva a 

resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de 

natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente e 

parcial para trabalhos braçais. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2014. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

Junho de 2015, por atestado de incapacidade. j) Incapacidade remonta à 

data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. R Da progressão. 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? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. R Sim, incapacidade em Junho de 2015 e indeferimento em 

Junho de 2015. 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? R É parcial e permanente para trabalhos braçais. 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? R Não atualmente. n) Qual ou quais são os 

exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato 

médico pericial? R Clinica, laudos, atestados, ultrasonografia e 

ressonância. 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? R Sim, por 

tempo indeterminado, não cirúrgico e 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)? R Não haverá 

recuperação. q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda 

serem pertinentes para melhor elucidação da causa. R Sem elementos. r) 

Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação 

ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. R 

Não há.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002644-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO FRANCISCO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 363 de 393



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PERICIADO ALTAMIRO FRANCISCO DO PRADO QUESITOS UNIFICADOS 

PROCESSO 10026441420198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSO a) Número do processo 10026441420198110045. b) 

Juizado/Vara Primeira Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) ALTAMIRO FRANCISCO DO PRADO. b) Estado civil 

União estável. c) Sexo Masculino. d) CPF 11516958829. e) Data de 

nascimento 25.07.1965. f) Escolaridade Ensino médio completo. g) 

Formação técnico-profissional Sem. III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) 

Data do Exame 07.02.2020. b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM Guido 

Vaca Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. 

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada 

Mecânico/funileiro. b) Tempo de profissão Trinta e seis anos. c) Atividade 

declarada como exercida Mecânico/funileiro. d) Tempo de atividade Trinta 

e seis anos. e) Descrição da atividade Trabalho braçal como 

Mecânico/funileiro. f) Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada 

de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Julho de 2017. V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Apresenta dor 

precordial, dispnéia, cansaço, cardiopatia e coronariopatia multiarterial 

grave, teve infarto do miocárdio e foi submetido a cirurgia cardiaca. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). R Apresenta ateromatose de artérias carótidas bilaterais, 

coronariopatia multiarterial grave, teve infarto agudo do miocárdio septal, 

disfunção sistólica ventricular esquerda, acinesia de parede inferior do 

ventrículo esquerdo, foi submetido a revascularizaçao em julho de 2016; 

apresenta atelectasia pulmonar direita e enfisema pulmonar. c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R Degenerativa e 

vascular. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 

Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R Não 

decorrem. 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. R Não decorrem. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, 

devido a que apresenta Apresenta ateromatose de artérias carótidas 

bilaterais, coronariopatia multiarterial grave, teve infarto agudo do 

miocárdio septal, disfunção sistólica ventricular esquerda, acinesia de 

parede inferior do ventrículo esquerdo, foi submetido a revascularizaçao 

em julho de 2016; apresenta atelectasia pulmonar direita e enfisema 

pulmonar. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade 

do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou 

total? R É permanente e total. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2017. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

Julho de 2017, por atestado de incapacidade. j) Incapacidade remonta à 

data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. R Do inicio. 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? Se 

positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Julho de 2017 e indeferimento em 2018. 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? R É total e permanente. 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? R Não atualmente. n) Qual ou quais são os 

exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato 

médico pericial? R Clinica, laudos, atestados, Rx, ecocardiografia, 

eletrocardiograma, cirurgias e tomogafias. 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? R Sim, por tempo indeterminado, não cirúrgico e 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)? R 

Não haverá recuperação. q) Preste o perito demais esclarecimentos que 

entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. R Sem 

elementos. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. R Não há.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005459-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. B. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY TEN CATEN OAB - MT25371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005459-81.2019.8.11.0045 REQUERENTE: NARA RAQUEL BEZERRA DE 

SOUSA LIMA REQUERIDO: EDIVALDO FERNANDES DE LIMA Vistos, etc. I. 

No tocante aos pleitos formulados pela parte Autora no id. n. 30370824, 

tenho pelo parcial acolhimento, uma vez que os pedidos constantes no 

item “a” devem ser feitos em ação própria, considerando a existência de 

título judicial, e em observância as regras de regência. II. Por seu turno, 

quanto aos itens “b” e “c”, renove-se a intimação da Empresa BRF S.A. 

acerca dos informações solicitadas na decisão de n. 2977939, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de condenação em ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos ditames do art. 77, IV, § § 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, e em sendo caso retome com os regulares descontos. III. Sem 

prejuízo do item retro, determino que o Requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias, acoste aos autos sua folha de pagamento, bem como informe acerca 

da manutenção/existência de vínculo empregatício, sob pena de 

igualmente incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005337-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestem-se acerca do laudo pericial no prazo de 15 

(quinze)dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005079-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CONCEICAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora a providenciar exames de 

imagem e laudos médicos da especialidade de cirurgia geral atualizados 

para que o perito possa finalizar a perícia medica judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI VIRGINIO DA SILVA (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:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono o feito para intimação das partes para que, querendo, se 

manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002044-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACHECO DA SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

ORIDIO LUCIO ELGER (REU)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o AR e o mandado juntados sem 

cumprimento, dando prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004473-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(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: 

1004473-64.2018.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIMARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Visando 

evitar futura arguição de nulidade, determino a intimação da autarquia 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestar 

acerca do laudo pericial (Id. 23135298/23135299 e 23135300). Após, 

voltem os autos conclusos. Lucas do Rio Verde, 27 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001531-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIANE SANTOS MONTEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(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: 

1001531-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA EDIANE SANTOS 

MONTEIRO SOUSA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. A requerente informou o 

descumprimento da sentença proferida nos autos, haja vista que o 

requerido implantou o benefício concedido em dissonância com a 

determinação judicial (ID 28453215). É O NECESSÁRIO. DECIDO. No caso 

em tela, constato que o requerido, de fato, realizou a implantação do 

benefício com data de cessação anterior à data determinada na sentença, 

motivo pelo qual assiste razão à requerente quanto à prorrogação do 

benefício até a data de 08.08.2020. Diante do exposto, determino a 

imediata correção da data de cessação do benefício concedido nos 

moldes delineados na sentença proferida nos autos (ID 21450312), 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 da data de 08.08.2020, conforme 

sentença proferida nos autos, 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, 27 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000342-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000342-17.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: EDVALDO JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos etc. HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de 

oposição do executado e determino a expedição de requisição de 

pequeno valor nos termos do art. 535, §3º, inciso II, do CPC. Certificado o 

decurso do prazo de pagamento da requisição de pequeno valor, intime-se 

o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

27 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CHAVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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: 

1000386-31.2019.8.11.0045 AUTOR(A): JOSIANE CHAVES DA COSTA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de danos morais, ajuizada por Josiane Chaves da Costa em face 

de Energisa Mato Grosso. O pedido de tutela de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora foi deferido no Id. 17774727. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido (Id.21742797). Oportunizada às partes a 

especificação de provas (Id.24915808), a autora requereu o julgamento 

antecipado da lide, bem como requereu a extensão da tutela de urgência 

deferida (Id.26411219) e a requerida pugnou pela produção de prova 

testemunhal (Id. 26518708). É o relatório. Decido. Passo a analisar o 

pedido de extensão da tutela de urgência. Por meio da decisão proferida 

no Id. 17774727, foi deferido o pedido formulado pelo autor, para o fim de 

determinar ao requerido que promovesse a exclusão de seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Pretende o autor, por meio da 

manifestação constante do Id. 26411219, a extensão da tutela, para 

suspender os efeitos de publicidade do protesto no valor de R$ 7.742,95 

(sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) 

promovido pela requerida, mediante expedição de ofício para o Cartório de 
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Protestos de Lucas do Rio Verde/MT. Para a concessão de tutela de de 

urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige-se 

a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Tendo em vista que a análise de tais 

requisitos fora realizada por meio da decisão constante do Id. 17774727, 

evidenciando-se sua presença, é certo que a pretensão do autor, para o 

fim de ampliar seus efeitos, merece procedência. Portanto, defiro o pedido 

formulado pelo autor para o fim de suspender os efeitos de publicidade do 

protesto no valor de R$ 7.742,95 (sete mil, setecentos e quarenta e dois 

reais e noventa e cinco centavos), promovido pela requerida, referente à 

fatura discutida nestes autos. Quanto à fixação dos pontos 

controvertidos, verifico que a autora alega que desconhece a origem do 

débito, no montante de R$ 7.742,95 (sete mil setecentos e quarenta e dois 

reais e noventa e cinco centavos), vez que jamais fora notificada acerca 

de sua existência, e que fora informada pela requerida de que se trataria 

de recuperação de faturamento, nos seguintes termos: Procurando 

entender ocorrido constatou a existência de uma fatura de energia no 

mencionado valor, a qual segundo a requerida informou seria referente ao 

consumo de 9.967 kWH recuperado e impostos incidentes, e demais 

taxas. (Id. 17758757, pág. 02) Portanto, tendo em vista que a requerida 

sequer se manifestou quanto à alegação de que o débito teria se originado 

de um procedimento de recuperação de faturamento, limitando-se a 

afirmar que o débito é oriundo da Unidade Consumidora da autora, é certo 

que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, presumem-se 

verdadeiras as alegações de fato não impugnadas, tornando-se 

incontroversa tal alegação. Dessa forma, fixo como ponto controvertido a 

legalidade do procedimento adotado pela requerida para a recuperação de 

faturamento, nos termos da Resolução ANEEL n.º 414/2010, e a 

ocorrência de dano moral. Quanto à distribuição do ônus da prova, tendo 

em vista a flagrante relação de consumo, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a autora – consumidora - 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. Dessa forma, inverto o ônus da 

prova e determino à requerida que acoste aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, toda a documentação referente ao procedimento de 

recuperação de faturamento que originou o débito de R$ 7.742,95 (sete 

mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em 

nome da autora. Em seguida, deverá a autora se manifestar acerca da 

documentação juntada aos autos, vindo os autos conclusos 

posteriormente. Outrossim, tendo em vista que se trata de matéria a ser 

provada exclusivamente por prova documental, indefiro a produção de 

prova testemunhal. Oficie-se ao Cartório de Protestos desta comarca, 

para que proceda à suspensão do protesto em nome da autora, no valor 

de R$ 7.742,95 (sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e 

cinco centavos), promovido pela requerida. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 27 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001120-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE (EXECUTADO)

CLAUMIR JOSE CENEDESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (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: 

1001120-45.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: CLAUMIR 

JOSE CENEDESE, ADENILSE APARECIDA CENEDESE Vistos etc. Trata-se 

de ação de execução para entrega de coisa incerta c/ tutela antecipada 

de arresto proposta por Fiagril Ltda em desfavor de Claumir Jose 

Cenedese e Adenilse Aparecida Cenedese, todos devidamente 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi deferida a medida de arresto 

e remoção de 100.397 (cem mil e trezentas e noventa e sete) sacas de 

soja (ID 29853876). A exequente noticiou o cumprimento parcial da medida 

liminar, uma vez que somente havia sido realizado o arresto da produção e 

que a remoção não foi efetivada haja vista que o fiel depositário se negou 

a permitir o escoamento dos grãos. O Juízo solicitou ao Juízo deprecante o 

cumprimento integral da ordem expedida (ID 30438891). O exequente 

noticiou que o executado alegou excesso na remoção de grãos quanto 

aos honorários advocatícios fixados nos autos e requereu a expedição de 

ordem de arresto e remoção da porcentagem de 10% do valor executado, 

conforme decisão inicial de ID 29853876 (ID 30472446). Os executados 

compareceram nos autos e manifestaram pelo excesso de execução, os 

quais entendem no montante de 77.231 (setenta e sete mil e duzentos e 

trinta e uma) sacas de soja e requereram a expedição de ordem para que 

a remoção recaia sobre tal e, por consequência, a restituição do 

excedente (ID 30552244). Os executados, em seguida, manifestaram pela 

suspensão da remoção da produção em virtude da Portaria Conjunta nº 

249 do E. Tribunal de Justiça acerca da pandemia do COVID19 (ID 

30571010). No ID 30641727 fora acostado o auto de remoção, procedido 

por Oficial de Justiça. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, registro que 

a decisão questionada pela exequente foi clara e taxativa ao autorizar o 

arresto e remoção da quantia exata de 100.397 (cem mil e trezentas e 

noventa e sete) sacas de grãos de soja, o que corresponde a obrigação 

principal (77.231 sacas) e aos consectários contratuais (23.166 sacas), 

conforme constam da p. 5 da petição inicial de ID29780547. Ademais, 

embora os honorários advocatícios tenham sido fixados no importe de 

10% do valor executado, não há nenhuma determinação de arresto e 

remoção do valor equivalente em sacas de soja como pretende o 

exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no Id. 30472446. 

Outrossim, embora os executados tenham alegado excesso na execução, 

a medida foi proposta por via processual inadequada, quando o certo 

seria a propositura de embargos à execução a serem distribuídos por 

dependência a este feito, o que impede sua análise por esta via 

processual. Consigno, ainda, que, conforme certificado pelo Oficial de 

Justiça do juízo deprecado (Id. 30641727) a medida liminar concedida 

nestes autos foi devidamente cumprida, bem como atende a 

excepcionalidade prevista na Portaria Conjunta 249 do E. Tribunal de 

Justiça, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no Id. 30571010. 

Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de embargos e após 

certificado, à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 27 

de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002272-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 

1002272-70.2016.8.11.0045 AUTOR(A): SALETE APARECIDA DE JESUS 

REU: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada 

por SALETE APARECIDA DE JESUS em face de EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Aduz a requerente, em 

síntese, que não possui qualquer relação negocial com a requerida, no 

entanto, seu nome foi inserido no cadastro negativo de crédito, em razão 

de suposto débito no valor de R$ 52,41 (cinquenta e dois reais e quarenta 

e um centavos), gerando prejuízo de ordem moral. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido, para a exclusão da negativação, conforme Id. 

4296360. A tentativa de conciliação restou prejudicada, conforme Id. 

5767586. A requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de 
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inépcia da inicial e, no mérito, pugnando pela improcedência do pedido (Id. 

5048368). A autora apresentou impugnação à contestação no Id. 

11866699. Oportunizada às partes a especificação de provas (Id. 

14628822), ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(Ids. 15174886 e 16995133). É o relatório . Decido. Tratado-se de questão 

que independe da produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto à alegação de inépcia da inicial, ante a 

ausência de requisito essencial ao ajuizamento da demanda, em razão da 

inexistência de comprovante de endereço, verifico que a autora já 

promoveu tal regularização, vez que acostou aos autos referido 

documento (Id. 11866715). Portanto, passo 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. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14), da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR A RÉ QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA SUA 

OCORRÊNCIA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que A AUTORA EFETIVAMENTE 

AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, o que não 

fez, criando em seu desfavor a responsabilidade. Extrai-se dos autos que 

a parte autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com a Ré, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Em sua 

peça defensiva, a Reclamada não negou a existência dos débitos 

indevidos, apenas limitando-se a alegar, genericamente, que não houve 

qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por 

danos morais, alegando, possivelmente, a ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria 

ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Portanto, verifica-se que o requerido não apresentou fatos hábeis a 

afastar sua responsabilidade objetiva, tendo, inclusive, mencionado a 

possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, o que demonstra 

sua responsabilidade. O dano moral, portanto, é patente, diante dos 

dissabores enfrentados pela parte autora, vez que restou comprovada a 

existência de débito indevido, que implicou a negativação de seu nome, 

sendo certo que o constrangimento, incômodo e preocupação superaram 

um mero aborrecimento cotidiano. 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. Com relação ao pedido de 

repetição de indébito pleiteado na exordial, por outro lado, entendo que 

não merece prosperar, vez que não houve o pagamento do débito, razão 

pela qual não se aplica o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no 

caso em tela. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes e CONDENAR o requerido ao pagamento a título de danos morais à 

parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir desta data, mantendo a 

decisão proferida no Id. 4296360. Em consequência, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no Id. 

20743287. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002278-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAMARGO (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: 

1002278-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIRCEU CAMARGO 

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 Dirceu Camargo 

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 preenche os 

requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

determinada a citação e realização de perícia médica (ID 8235026). O 

requerido apresentou resposta à inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos (ID 8746857). A parte autora impugnou a resposta à inicial e 

pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 10888908). O laudo 

da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado aos autos (ID 

16673157,16673161 e 16673162), tendo a parte requerente se 

manifestado acerca do laudo no ID. 17066670, e a parte requerida 

permanecido inerte, a despeito de devidamente intimada para se 

manifestar (ID 29369498). 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 
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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 (8746866, 

p. 1/15), 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 o requerente sofre de artrose 

de côndilos femorais e platôs tibiais, derrame articular e outras 

enfermidades, que implicam incapacidade para as atividades 

rotineiramente exercidas por ele (ID 16673157,16673161 e 16673162). 

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 parte 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 (08.07.2016), 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): Dirceu 

Camargo; 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: 08.07.2016 (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, 27 

de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000403-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CATARINO DA COSTA (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: 

1000403-04.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BRUNO CATARINO DA COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio doença 

c/c conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Bruno 

Catarino da Costa em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

benefício foi cessado sendo que os requisitos legais para recebimento do 

mesmo permanecem. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar, bem 

como determinada a citação e realização de perícia médica (ID 11727905). 

O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou pela improcedência 

dos pedidos (ID 11924877). A parte autora impugnou a resposta à inicial e 

pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 12456535). O laudo 

da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado aos autos (ID 

17349368, 17349369 e 17349370), tendo a parte requerente se 

manifestado acerca do laudo no ID. 19636770, e a parte requerida 

permanecido inerte, a despeito de devidamente intimada para se 

manifestar (ID 22767081). 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/restabelecimento 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 (11659935, p. 16/25), 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 o requerente sofre de sequela de fratura dos 

dois terços inferiores da perna direita e outras enfermidades, que implicam 

incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ele (ID 

17349368, 17349369 e 17349370). 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 parte 

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 de cessação do benefício 

(10.01.2018), 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 
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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): Bruno Catarino da Costa; 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: 10.01.2018 

(data de cessação do benefício); 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, 27 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000497-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ARAUJO FONTENELE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório expedido 

antes do encaminhamento ao Tribunal para, caso queiram, manifestem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contado em dobro para a executada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003679-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório expedido 

antes do encaminhamento ao Tribunal para, caso queiram, manifestem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contado em dobro para a executada. INTIMO, 

ainda, a parte EXEQUENTE para, desde já, informar nos autos os dados 

bancários para expedição dos competentes alvarás, após o depósito 

judicial dos valores requisitados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004021-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VONALDO DE SOUZA BORGES - ME (REU)

ADELAR ALVES DA SILVA (REU)

 

Intimação da parte Autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, informe o endereço atualizado da parte ré Adelar Alves da 

Silva, tendo em vista o retorno negativo da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002746-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. C. P. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002746-07.2017.8.11.0045. Com efeito, tratando-se de 

pedido de guarda e alimentos, uma vez alterada a situação de fato, é 

possível a repetição do pedido ainda que a demanda seja posta entre as 

mesmas partes. Porém, o novo pedido deverá ser feito em ação autônoma, 

é que, como regra geral, proferida sentença, que extingue o processo 

com exame de mérito, esgota-se a atividade jurisdicional, não mais sendo 

lícito ao magistrado inovar no processo, visto que, com a prática deste ato 

processual, o juiz cumpre e encerra o seu ofício jurisdicional e, portanto, 

não pode revogá-la ou modificá-la [art. 494 e art. 505, ambos do Código de 

Processo Civil]. Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a decisão judicial proferida deliberou por homologar o acordo 

celebrado entre as partes e extinguir o processo, encerrando a atividade 

cognitiva e resolvendo-se o mérito com base no art. 487, inciso III, alínea b 

do Código de Processo Civil, depreende-se, por inferência racional, que 

não se afigura viável determinar-se a reabertura da instância, no ponto 

específico, e conhecer do novo pedido formulado pela autora, que objetiva 

a modificação de guarda e revisão dos alimentos. Portanto, diante deste 

cenário, Deixo de Conhecer do pedido acostado ao ID n.º 18212017, 

incumbindo a autora formulá-lo em ação autônoma e distribuí-lo por 

dependência aos presentes autos. Determino que se proceda ao 

cancelamento da petição e documentos acostados ao ID n.º 18212017, ID 

n.º 18212356, ID n.º 18212386, ID n.º 18212342, ID n.º 18212362, ID n.º 

18212025, ID n.º 18212037, ID n.º 18212503, ID n.º 18212350, ID n.º 

18212033, ID n.º 18212354, ID n.º 18212028 e ID n.º 18212370. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. Após, 

arquive-se o processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

dezembro de 2.019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004714-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO OAB - SP183437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte RÉ para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme 

cada localidade selecionada para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004312-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ALISSON DE FRANCA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUST CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002878-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAILSON FURTADO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002878-93.2019.8.11.0045. Requerente: Manoel Dailson Furtado Pontes. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 27 de março de 2020. Manoel Dailson 

Furtado Pontes, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente 

qualificado, aduzindo, em síntese, que sempre desempenhou atividade na 

área urbana e que se encontra cadastrado junto à autarquia requerida na 

condição de contribuinte. Alegou que é portador de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a incapacidade 

para o trabalho que vinha exercendo. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedida a aposentadoria por 

invalidez ou, alternativamente, o auxílio-doença, bem como seja a 

autarquia requerida condenada no pagamento de indenização por danos 

morais. Foi relegada a análise da tutela de urgência e determinada a 

realização de perícia médica. Com a juntada do laudo pericial, foi deferida 

a tutela de urgência, para o fim de restabelecer o benefício de 

auxílio-doença e determinada a citação da parte requerida. A autarquia 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer jus ao benefício previdenciário invocado, o autor deveria 

comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Devidamente intimado, o autor deixou 

transcorrer ‘in albis’ o prazo para apresentação de réplica. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

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. 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 carreado ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

auxílio-doença foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário 

da perícia médica (ID nº 20953668, págs. 1). Somado a isto, foram 

recolhidas as contribuições previdenciárias, na condição de empregado, 

no período de 14/04/2016 a fevereiro de 2019, conforme se observa do 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

acostado ao ID nº 20953668, pág. 2. 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 o 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 o 

autor é portador de moléstia que o torna incapaz, de forma total e 

permanente, para desenvolver trabalhos braçais. Com o intuito de 

corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados 

no respeitável laudo técnico, encartado no ID n.º 23133990 e no ID n.º 

23134593, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “Item V, 

alínea b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

perícia (com CID). R. Osteofitose dorsal e lombar, pinçamento L5S1, 

discopatia lombar, e uma hérnia de disco lombar com compressão dural, 

artrose acromioclavicular, tendinopatia supraespinhal, infraespinhal e 

subescapular, bursite subacromio/subdeltoidea dos ombros bilateral, 

tendinopatia aguda do extensor do carpo do punho direito e tendinopatia 

bicipital aguda do cotovelo direito. CID 10, M65, M544, M51, M19, M79, G58. 

(...). Item V, alínea f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) incapacitado(a) 

para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a 

resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

R. Sim, devido a Osteofitose dorsal e lombar, pinçamento L5S1, discopatia 

lombar, e uma hérnia de disco lombar com compressão dural, artrose 

acromioclavicular, tendinopatia supraespinhal, infraespinhal e 

subescapular, bursite subacromio/subdeltoidea dos ombros bilateral, 

tendinopatia aguda do extensor do carpo do punho direito e tendinopatia 

bicipital aguda do cotovelo direito. Item V, alínea g) Sendo positiva a 

resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de 

natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R. É permanente e 

total para trabalhos braçais. (...). Item V, alínea i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R. Desde fevereiro de 2019, por 

atestado de incapacidade” (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 o autor se acha incapacitado 

de forma total e permanente para a atividade laboral que vinha exercendo 

de operador de produção, o que enseja a concessão do benefício de 

auxílio-doença pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria 

por invalidez, pois a incapacidade do autor é somente para desenvolver 

trabalhos braçais, havendo possibilidade de reabilitação profissional, em 

atividades que não demandem esforço físico braçal, como, por exemplo, 

as de natureza burocrática (‘vide’ respostas aos quesitos 9, 10 e 11 do 

lauto pericial encartado no ID n.º 23133990, pág. 1), sendo que, 

atualmente, o autor conta com apenas 31 anos de idade. Vale lembrar, por 

oportuno, que incumbe ao INSS, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, 

submeter o autor a processo de reabilitação profissional para o exercício 

de outra atividade compatível com a sua incapacidade. Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais o seguinte aresto que 

versa acerca de questão que guarda relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. 

INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os 

requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por 

incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de 

carência de 12 contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados 

por lei; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O 

segurado portador de enfermidade que o incapacita para o exercício de 

sua atividade laboral habitual tem direito à concessão do benefício de 

auxílio-doença. 3. Não sendo total a incapacidade da parte autora, 
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mostra-se não só adequado como também necessário que se promova o 

processo de reabilitação profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 

8.213/91, mantendo-se, enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” 

(TRF4, AC 5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do 

PR, Relator Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – 

com destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através 

do laudo pericial padecer o autor de doença que a torna incapacitado para 

o exercício de suas funções habituais, considero que o requerente faz jus 

à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do 

requerimento na via administrativa, em 25/02/2019 (ID n.º 20953668, pág. 

1), pois o autor já estava incapacitado para o trabalho (‘vide’ resposta ao 

quesito do item V, alínea i do laudo pericial encartado no ID n.º 23134593, 

pág. 2). Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como 

determinar o seu termo final, devendo ser mantido até a reabilitação do 

autor para outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerado não-recuperável, até a conversão do benefício em 

aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª Região: Reexame Necessário nº 

5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: Loraci Flores de Lima, Sexta 

Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre lembrar, por sua vez, 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]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de auxílio-doença — fruto da não-observância 

dos postulados do contraditório e da ampla defesa, má-fé, dolo ou 

omissão relevante. É que a Administração Pública tem o poder-dever de, 

segundo critérios de natureza normativa e técnicos, examinar a viabilidade 

prática e o preenchimento dos requisitos legais, para efeito de avaliar a 

concessão de benefícios previdenciários, com a consequência de que 

eventual rejeição de pedido de concessão de benefício previdenciário, 

exatamente porque se insere no âmbito de suas atribuições, não induz 

‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na prática de comportamento 

irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação civil. Por conseguinte, 

exatamente concatenado nesse influxo de ideias, levando-se por linha de 

estima que a rejeição de pedido de concessão de beneficio previdenciário, 

na esfera administrativa, representa a adoção de postura, realizada em 

exercício regular de direito, depreende-se que não se encontram 

configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao dever de 

indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 2002], o quê 

se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso da 

pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Manoel Dailson 

Furtado Pontes 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 o requerente Manoel Dailson Furtado Pontes, desde a 

data do requerimento na via administrativa, em 25/02/2019 (ID n.º 

20953668, pág. 1); b) 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 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; c) Indeferir o pedido de condenação por danos 

morais; 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 [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 27 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002370-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO TESSELE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002370-21.2017.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Lisandro Tessele 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 27 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001975-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENI BALASTRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001975-63.2016.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Reni Balastreli 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 27 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003184-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003184-67.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Cleuton da Silva Lima contra Banco Cifra S/A, 

em que visa a condenação da empresa requerida no pagamento de 

indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em 

cadastros de inadimplentes. Consumada a citação e apresentada 

contestação, foi proferida, logo em seguida, sentença que jugou 

parcialmente procedente a pretensão autoral. 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 de acordo com a sentença de 

mérito proferida. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001490-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001490-92.2018.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Joao Batista do Nascimento contra Banco 

Bradesco S/A, em que objetiva a satisfação da obrigação constituída na 

sentença de mérito proferida. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, deduz-se que a requerida 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 de 2002], 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. Custas judiciais em conformidade com a sentença de mérito 

proferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

27 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002921-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002921-30.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Indenização promovida por Rodrigo de Sousa Barbosa contra TIM S/A, em 

que visa a condenação da empresa requerida no pagamento de 

indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em 

cadastros de inadimplentes. Consumada a citação e apresentada 

contestação, foi proferida, logo em seguida, sentença que jugou 

parcialmente procedente a pretensão autoral. 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. Condeno o requerente no pagamento das custas 

judiciais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão da 

assistência judiciária gratuita. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 27 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003802-41.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 
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repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria. Efetivamente, a 

contradição capaz de desafiar o recurso de embargos de declaração é 

aquela que torna incongruente o raciocínio esposado ao longo da 

fundamentação, se confrontado com conteúdo dispositivo antagônico. 

Esse não é o caso, visto que na decisão judicial que deferiu a tutela de 

urgência foi determinada a concessão do auxílio-doença (evento n.º 

23765202) e na decisão embargada foi determinada expedição de ofício 

para a implantação do benefício (evento n.º 30203951). A conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tal como objetivado pelo 

embargante, deve ser objeto de cumprimento de sentença, após o trânsito 

em julgado, caso mantida a sentença de procedência. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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: 

1002616-46.2019.8.11.0045. REQUERENTE: WESLEY FARIAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002758-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS - EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIANA DE SOUZA NETO OAB - PR71072 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCIMAR SIDNEI PAVIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (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: 

1002758-84.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: SEVEN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE AUTO PECAS - EIRELI - ME EXECUTADO: JULCIMAR SIDNEI 

PAVIANI 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: 1000036-43.2019.8.11.0045

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:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR SERPA OAB - MT20038/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-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: 

1000036-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JULINHO DE MATTOS 

REQUERIDO: OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, FS 

AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 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: 1002849-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1002849-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MADALENA PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 373 de 393



Processo Número: 1000012-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA ROSA (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000012-78.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON DA ROSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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: 1004949-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FLAVIO LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1004949-68.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RONY FLAVIO LIMA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DINETE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA OAB - PI3387 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 11/12/2019 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. 11/12/19 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DINETE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA OAB - PI3387 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1005393-04.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DINETE ROCHA DOS SANTOS Endereço: RUA TUPA, 

1137, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Endereço: AVENIDA 

MARANHÃO, 759, CENTRO, TERESINA - PI - CEP: 64001-010 A presente 

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, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FABRICIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000410-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIC FABRICIO SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. Intime-se o 

requerente para manifestar quanto ao pedido de id. 19661369, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. 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: 1001962-64.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

LIMA & DE SOUZA 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: 

1001962-64.2016.8.11.0045. INTERESSADO: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: LIMA & DE 

SOUZA LTDA - ME, JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO - ME Vistos. 

Intime-se o requerido para fornecer o CNPJ correto da requerida LIMA & 

DE SOUZA LTDA – ME, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

tendo em vista que o que foi fornecido nos autos corresponde à empresa 

AGENCIA VISION LTDA. Às providências. 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: 8010478-61.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHALUPA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8010478-61.2010.8.11.0045 CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 97.470.314/0001-90 (EXEQUENTE) PAULO 

SERGIO CHALUPA - CPF: 022.932.359-63 (EXECUTADO) CERTIDÃO 

POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente, 

CERTIFICO que dando cumprimento ao mandado expedido pelo juízo 

competente, extraído dos autos nº. 8010478-61.2010.8.11.0045, nesta 

data – período vespertino, me dirigi no endereço indicado no mandado e lá 

estando EFETUEI A INTIMAÇÃO de Paulo Sérgio Chalupa (65 99642-4171), 

a quem dei conhecimento acerca do inteiro teor e conteúdo do mandado, 

sendo que após ouvir sua leitura, recebeu a contrafé que lhe entreguei. 

Assim sendo, faço a devolução do mandado devidamente cumprido. O 

REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. /MT, 21 de janeiro de 2020. ANDRE 

NASSAR NOBRE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-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: 

1000483-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAN NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS BATTU BRUNNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000049-08.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: DIONATAN GOMES DUARTE 

EXECUTADO: CARLOS VINICIUS BATTU BRUNNER Vistos. Defiro a busca 

de endereço do executado (INFOJUD). 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, 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005527-31.2019.8.11.0045

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:

ALEX PEREIRA DO VALE (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: 

1005527-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: ALEX PEREIRA DO VALE 

Vistos. Indefiro o pedido de suspensão, considerando que no âmbito do 

Juizado Especial não é aconselhável a suspensão do feito, devido aos 

princípios normativos tais como a celeridade, simplicidade e economia 

processual conforme exigência do art. 2º da Lei 9.099/95. Intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 
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de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003126-30.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ADENIR MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR BENICIO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - 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: 

1000395-90.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JANDIR BENICIO FRANCA 

REQUERIDO: RICARDO C. COSTA EIRELI - ME Vistos. Intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço da 

parte requerida para fins de citação, sob pena de extinção da ação. 

Realizado o ato, reitere a tentativa de citação, observando o novo 

endereço constante nos autos. No silêncio, imediatamente 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: 1003484-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1003484-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011215-25.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEOMIR BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DOS REIS 01301027170 (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: 

8011215-25.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDEOMIR BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: LEANDRO ALVES DOS REIS 01301027170 Vistos. 

Antes de analisar o pedido de Id. 28434234, INTIME-SE o exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos planilha com 

demonstrativo do valor do crédito atualizado, sob pena de extinção. 

Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011835-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCELIA BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HBD COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011835-03.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: LUCELIA BARBOSA QUEIROZ, 

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA EXECUTADO: HBD COMERCIO DE 

MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME Vistos. Considerando que o dinheiro 

é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do 

CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste 

instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 6.362,25 (seis mil 

trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em conta 

bancária e aplicações financeiras da parte executada HBD COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E DECORAÇÕES - ME (CNPJ 08. 496.806/0001-24), através do 

sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para 

a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a 

imediata vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

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: 1000970-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ELIETE GUADANIN OAB - MT27847/O (ADVOGADO(A))

REGIS ALBRECHT OAB - MT24597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 DECISÃO Processo: 

1000970-64.2020.8.11.0045. AUTOR: WILLIAM DOUGLAS NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por WILLIAM DOUGLAS NUNES DA SILVA em face 

de OI S/A, aduzindo, em síntese, que ao tentar efetuar a compra no 

comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito –SPC, no entanto desconhece a inscrição em seu nome. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem 

evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um 

grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total 

ausência de comprovação de ocorrência de perda/extravio, de furto ou de 

roubo de documentos de identificação pessoais ou qualquer outro sinal 

evidente de fraude/delito, praticado por terceiro (exemplos de situações 

típicas que originam inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) 

e da pré-existência de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera 

administrativa ou tentativa de resolução do problema através dos órgãos e 

serviços públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e 

site: www.consumidor.gov.br, etc.). Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra 

o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor). Por via de 

consequência, dada a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, bem como DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

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

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 
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Conciliador. Cite-se e intimem-se. 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: 1001743-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANICETO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001743-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO ANICETO SALES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente regulamentado pelo 

Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o preparo do recurso, 

com o pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Em exame dos 

autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da Justiça 

Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. Deste modo, em razão 

de sua deserção, nego seguimento ao Recurso Inominado. Destaca-se 

que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar eventuais 

irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se aplica aos 

Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. 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. 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: 1000220-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA-ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ELUIZA STEIGER GONCALVES 01751552080 (REQUERIDO)

JJC ARTIGOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-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 DECISÃO Processo: 

1000220-96.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON ALEX CAMPOS 

COSTA-ME REQUERIDO: CAROLINE ELUIZA STEIGER GONCALVES 

01751552080, JJC ARTIGOS ELETRONICOS LTDA Vistos. A parte 

Recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. 

Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, “a comprovação da 

miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou 

particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira 

da entidade, de maneira contextualizada. A título exemplo enumerou os 

seguintes itens: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis 

registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, 

ou subscritos por Diretores, etc.” (STJ - AgInt no AREsp: 1182210 SP 

2017/0255372-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 

DJ 18/09/2018) (Grifo nosso). Verifica-se que para a concessão do 

benefício da justiça gratuita se faz necessário a comprovação do alegado 

mediante apresentação de documentos capazes de auferir a real 

necessidade da benesse postulada, o que não ocorreu no caso em 

comento, sendo que a parte Recorrente não colecionou aos autos 

qualquer dos documentos citados acima, além de ter juntado documentos 

que não comprovam de fato a real situação da empresa. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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: 1001498-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001498-35.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. De acordo com os artigos 

42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o 

preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas 

recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. 

Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso 

Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a 

parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta 

regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do 

FONAJE. 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. 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: 1001500-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001500-05.2019.8.11.0045. REQUERENTE: KATIA SILVA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. De acordo com os artigos 

42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o 

preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas 

recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. 

Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso 

Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a 

parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta 

regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do 

FONAJE. 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. 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: 1001917-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR LIMA PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001917-55.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ERISMAR LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. De acordo com os artigos 

42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente 

regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o 

preparo do recurso, com o pagamento de custas judiciais, custas 

recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte recorrente não é 

beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. 

Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento ao Recurso 

Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a 

parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do preparo, esta 

regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do 

FONAJE. 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. Nada requerido, 

arquive-se. 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: 1001866-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001866-44.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, devidamente regulamentado pelo Provimento 

27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o 

pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Em exame dos 

autos, nota-se que a parte recorrente não é beneficiária da Justiça 

Gratuita e, muito menos, efetuou o preparo devido. Deste modo, em razão 

de sua deserção, nego seguimento ao Recurso Inominado. Destaca-se 

que embora o artigo 1.007 do CPC oportunize a parte a sanar eventuais 

irregularidades no pagamento do preparo, esta regra não se aplica aos 

Juizados Especiais por força do Enunciado 168 do FONAJE. 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. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIOZZO & CAETANO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001439-18.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: TAMIOZZO & CAETANO LTDA - 

ME EXECUTADO: ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e decido. Intimada a parte 

exequente para praticar ato essencial ao prosseguimento do processo, 

quedou-se inerte. Assim sendo, inviável a manutenção do presente 

processo, eis que impossível o prosseguimento do feito sem a 

colaboração da parte promovente/exequente. Patente, pois, o abandono 

da causa. Ressalte-se a desnecessidade, no rito dos Juizados, de prévia 

intimação pessoal da parte para extinção do feito (Lei 9.099/95, art. 51, § 

1º). Denota-se a inércia da parte exequente no que se refere ao devido 

impulso processual; é dever do(a) advogado/parte acompanhar o 

processo e sempre velar por seu regular andamento; a falta de intimação, 

quando presente qualquer hipótese de extinção não enseja nulidade no 

procedimento dos juizados; assim, nestes casos de inércia, com o fito de 

se evitar a continuidade “ad eternum” do processo, o ordenamento jurídico 

impõe a sua extinção - artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Ante o exposto, com 

a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 485 do Código de 

Processo Civil, impõe-se o arquivamento deste processo DECRETANDO A 

EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 485, III, do CPC, e 51, §1º da Lei 

9.099/95. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL SEVERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Apenas para situar a questão, o Reclamante ajuizou 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do 

Reclamado. Aduz a inicial que o Requerido furtou duas armas de fogo, 

sendo que uma delas foi recuperada e a outra não foi encontrada. 

Discorre que a arma, uma pistola 380, além do valor material, tem valor 

afetivo, pelo que pleiteou danos materiais e morais. O Requerido aponta 

preliminar de inépcia e impugna o valor da causa. No mérito, aduz que não 

há danos a serem indenizados. É o que merece relato. Decido. É disposto 

através do artigo 935 do Código Civil que há uma independência entre as 

jurisdições civil e penal, portanto, perfeitamente possível o julgamento da 

presente demanda. Antes de adentrar no mérito, analiso as preliminares 

hasteadas. Com relação ao valor da causa, o Autor manifestou em 

impugnação que abre mão do excedente ao teto do juizado, não 

merecendo maiores delongas. A suposta inépcia da inicial também não 

encontra guarida, eis que na peça madrugadora estão bem delineados os 

fatos, a fundamentação – causa de pedir, e por fim os pedidos, sendo que 

a eventual ausência de documentos comprobatórios fará parte da análise 

meritória dos pedidos. DO MÉRITO O deslinde da presente controvérsia 

não exige dilação probatória, eis que, embora verse sobre matéria de 

direito e de fato, desnecessária a produção de prova oral, pois as provas 

existentes nos autos são suficientes para esclarecer os fatos 

controvertidos (art. 355, inciso I, do CPC). Discorrendo sobre o direito à 

prova, determina o art. 373, I e II do CPC que incumbe ao autor o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo deste. Neste ponto, saliento as 

disposições do CPC acerca do ônus da prova dirigido às partes. Como 

ensina Luiz Guilherme Marinoni et al. (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015), “O art. 
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373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC.” A disposição do ônus da prova é dirigida as partes, como 

forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das 

expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não 

cumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à 

parte que não o atendeu. Na hipótese, ficou claro pelo depoimento 

prestado pelo Reclamado na DPJC que o dano material ocorreu, veja: Que 

não furtou a pistola do Dr. HUMBERTO, pois trabalhava com a referida 

arma, e apenas não devolveu a arma ao Dr. HUMBERTO; (...) Que vendeu 

as duas armas para FELIPE DE TAL; (...) SIC. (IP. Anexo. termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório do reclamado. Id. 27735008). 

Neste mesmo sentido o depoimento da testemunha Felipe dos Santos 

Carvalho: “Que conhece a pessoa de MACIEL SEVERINO DOS SANTOS, o 

qual procurou o interrogando para vender duas armas;” (IP. Anexo. termo 

de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Id. 27735008) Assim, não 

cabe aqui adentrar na motivação, circunstâncias ou tipificação legal do 

suposto crime, o que será apurado na seara criminal. No entanto, é certo 

que o dano material resta comprovado. O nosso Código Civil é claro ao 

dispor “Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. (Art. 927). Com relação ao valor do dano 

material, deve ser comprovado e, nesse sentido o “AUTO DE AVALIAÇÃO 

INDIRETA” produzido pela DPJC é capaz de elucidar a questão: (...) “de 

acordo com o valor médio de mercado e a condição(ões) do(s) objeto(s), 

atribui(íram) ao(s) mesmo(s) o(s) seguinte(s) valor(es): 01(um) unidade(s) 

Pistola Browning (eua) Cal. .380, Nº Série 91651: R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)” (sic). Com efeito, não havendo outro parâmetro comparativo e 

considerando a idoneidade da avaliação da autoridade policial, opino pela 

fixação dos danos materiais no montante acima descrito. No que tange 

aos danos morais, assim dispõe o Código Civil em seu artigo 186: Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. E, conforme visto no Art. 927 supracitado, aquele que comete 

ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Com relação ao valor, entendo que 

deve ser aplicado a título pedagógico e de maneira a (tentar) evitar a 

reincidência na conduta. Destarte, considerando todas as circunstâncias 

que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) mostra-se coerente, não importando em enriquecimento sem causa 

da parte Autora, tampouco num fardo impossível de ser carregado pelo 

Réu. “Ex Positis”, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para 

condenar a parte Reclamada a pagar à parte autora o montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais de 

1% ao mês, desde a citação e, ainda, indenizá-la em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) por danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir desta sentença (Sumula 362 STJ). 

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. Submeto o presente PROJETO de SENTENÇA à Excelentíssima 

Juíza de Direito, para apreciação e eventual HOMOLOGAÇÃO. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DARCIO FELIZARDO FRANCO (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

 

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 1000296-86.2020.8.11.0045, 

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 

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 
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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 JULIO DARCIO FELIZARDO FRANCO 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. 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: 1003954-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. O deslinde da presente controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que, embora verse sobre matéria de direito e 

de fato, desnecessária a produção de prova oral, pois as provas 

existentes nos autos são suficientes para esclarecer os fatos 

controvertidos (art. 355, inciso I, do CPC). Pela adesão, o reclamante 

passou a participar do Grupo 2010, Cota 173, bem 258, referente a uma 

Carta de Crédito Imobiliária no valor original de R$ 197.517,73 (cento e 

noventa e sete mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e três 

centavos). Aduz que “seria contemplado com o valor total da carta de 

crédito até o final do mês da adesão ao consórcio mediante o lance inicial 

de R$ 5.925,53 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e 

três centavos), tendo essa informação sido determinante para o 

reclamante resolver aderir ao consórcio. Destaca que não sendo 

contemplado, procurou a empresa ré para rescindir o acordo, entretanto 

não obteve resposta. Afirma que os fatos alegados causaram dor moral 

passível de indenização. A Ré aponta preliminares e no mérito aduz que 

não há qualquer dano a ser indenizado, ao passo que (...) o contrato 

celebrado entre as partes é de real clareza se tratar de cota de consórcio. 

Além do mais está descrito no final do contrato, onde apôs o Autor a sua 

assinatura que: “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. É o 

breve relato. Decido. As preliminares não merecem prosperar, pois, a ata 

notarial não é prova imprescindível ao deslinde da ação. E, no que tange a 

suposta inépcia da inicial, melhor razão não assiste a Reclamada, pois, da 

leitura da petição inicial é possível extrair os fatos, fundamentos e pedidos 

do Reclamante. DO MÉRITO In casu, o autor comprovou que adquiriu um 

contrato de consórcio junto à Reclamada. No entanto, o alegado vicio de 

consentimento não restou comprovado. Da simples leitura do contrato 

carreado aos autos, é possível vislumbrar a modalidade de crédito, 

constando em letras garrafais que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE 

CONTEMPLAÇÃO”. Notadamente, nesta espécie de contrato, a 

contemplação do consorciado depende de sorteio e/ou lance maior do que 

o oferecido pelos demais participantes do grupo. O autor não comprovou 

nem um nem outro, não havendo que se falar em danos morais. “Ex 

Positis”, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO pela improcedência do pedido formulado na inicial. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente PROJETO de SENTENÇA à Excelentíssima Juíza de 

Direito, para apreciação e eventual HOMOLOGAÇÃO. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005076-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DECHARLLES RECH DEPARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O feito comporta julgamento antecipado por se referir 

a matéria de direito, dispensando dilação probatória nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A preliminar de conexão arguida 

pelas requeridas, não merece acolhimento. Isso porque não se trata de 

ações idênticas, vez que, nestes autos, o polo ativo é diverso da pessoa 

do polo passivo do processo 1005073-51.2019.8.11.0045, motivo pelo 

qual deixo de acolher o pedido quanto à conexão das ações. De outro 

lado, de igual modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade de parte 

arguida pelas requeridas, pois, como é sabido, com no princípio da 

solidariedade previsto no CDC, evidencia-se a sua participação na relação 

contratual em análise, que permitiu que a reclamante comprar passagem 

aérea para a viagem, sendo, pois, evidente a legitimidade passiva de todas 

as requeridas para responder por danos sofridos pelo consumidor no 

âmbito do contrato de transporte aéreo, em virtude de sua participação na 

cadeia de consumo. Além disso, não se trata apenas de compra de 

passagem aérea, o que por si só afastaria a legitimidade das empresas 

requeridas; mas de pacote turístico, razão pela qual as requeridas 

respondem perante o consumidor pelo serviço defeituoso. No mérito, 

trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de 

cancelamento de voo da companhia aérea Avianca contratados pela parte 

autora, cuja reclamante teve de remarcar o voo anteriormente contratado 

diretamente na agência das requeridas. De início, aplica-se ao presente 

caso o disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois os autores 

adquiriram os serviços das requeridas, na qualidade de destinatários final, 

no âmbito da referida relação contratual mantida entre as partes. 

Outrossim, nos termos do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor, havendo mais de um responsável Os documentos que 

instruem a petição inicial, comprovam a aquisição das passagens e seus 

respectivos valores e número de passageiros. Além disso, é possível 

aferir ser incontroverso o cancelamento do voo agendado anteriormente 

para o dia 10.05.2019, cujo retorno para o dia 15.05.2019 ficou como 

adquirido pela escolha do passageiro. Tais fatos evidenciam a deficiente 

prestação de serviços, ensejando a indenização de acordo com as regras 

do CDC, bem como as resoluções da ANAC por não ter proporcionado à 

passageira o devido cumprimento do serviço, ainda que tenha feito a 

remarcação da passagem porque a autora teve excluído do pacote de 

anteriormente adquirido dois dias de sua viagem. Tem-se, no caso, a 

responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme previsão contida 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em garantia ao 

princípio consumerista da segurança. Admite-se, em tese, a exclusão da 

responsabilidade apenas quando comprovada a hipótese de caso fortuito 

ou força maior, conforme previsto nos artigos 734 e seguintes do Código 

Civil, não tendo a empresa demonstrado nada nesse sentido. O fato de a 

companhia aérea ter entrado em falência não exclui a responsabilidade 
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das requeridas. Como se vê, o conjunto probatório colhido é seguro para 

autorizar a procedência da ação. O Supremo Tribunal Federal no RE n. 

636.331 asseverou que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (STF. Plenário, RE 

636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 7666618/SP, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 25/05/2017). Sem destaque no original. No entanto, 

esse entendimento se aplica apenas no que tange aos danos materiais, 

não incidindo o limite da indenização disciplinada nas Convenções quanto 

aos danos morais, que são abrangidos pela regra geral do Código de 

Defesa do Consumidor. Quanto ao valor da indenização, para fixação do 

dano moral, à vista de 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. Por outro lado, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Analisando o caso 

concreto, de rigor a condenação das requeridas em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor que reputo justo para o caso apresentado. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por DECHARLLES RECH DEPARIS em desfavor de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A., e AM AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA., e condeno as requeridas solidariamente ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362doSTJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação (art. 405 do CC/02). Consequentemente, resolvo o 

mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 1005883-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAFFAREL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANE SAMPAIO SANTOS SOARES OAB - DF37260 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VEICULOS / CHOCOLATE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TEGNHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-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: 

1000294-19.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JEAN TEGNHER REQUERIDO: 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inc. I, do Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação 

juntada aos autos, é possível a solução das controvérsias mediante 

simples aplicação do direito. No caso dos autos, tem aplicação o CDC, 

anotando-se que não incide nenhuma Convenção em face da supremacia 

da Constituição Federação, já que as convenções estabelecem sobre 

indenizações tarifadas e não incluem os danos morais. Afastam-se, ainda, 

as normas do Código de Aeronáutica, a Convenção de Varsóvia e de 

Montreal quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo CDC (RE 351750-RJ, Rel. Carlos Britto, J. 17.03.2009, 

Primeira Turma). Nesse sentido: “As indenizações tarifadas previstas nas 

Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao 

pedido de danos morais decorrentes de má prestação do serviço de 

transporte aéreo internacional, prevalecendo o CDC” (AgRg no AREsp 

39543/RJ Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27/11/2012)”. 

Portanto, a análise do caso será feita de acordo com as normas previstas 

no CDC. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu serviços da 

requerida para o transporte com saída de Ribeirão Preto/SP, com destino a 

Sorriso/MT, tendo duas conexões: Campinas/SP e Cuiabá/MT. O autor 

legou que a chegada ao destino atrasou em 24 horas porque a conexão 

em Campinas não foi possível, tendo sofrido reacomodação para chegar 

ao seu destino. A requerida, por sua vez, alegou que o pouso em 

Campinas não foi possível em razão das condições meteorológicas 

naquele horário, que teve de ajustar-se não apenas as condições 

climáticas; mas também a organização da malha aérea, condições do 

aeroporto e outros fatores. Com efeito, no caso das empresas de 

transporte aéreo, por se tratar de prestação de serviço público, aplica-se 

o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por 

si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sob 

qualquer forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos”. No 

tocante à responsabilidade pelos danos, prevê o parágrafo único do 

referido artigo: “Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

artigo”. Assim, em relação às empresas prestadoras de serviços públicos, 

como a de transporte aéreo, adotou-se a responsabilidade objetiva integral 

pelos danos causados a seus passageiros, que prescindem da discussão 

acerca da culpa da fornecedora, de modo que os argumentos declinados 

na defesa não descaracterizam a responsabilidade civil. No caso, 

carecem os autos de prova que consubstancie que o atraso se deu em 

razão de condições climáticas, razão pela qual a companhia aérea deve 

responder objetivamente pelos danos causados ao autor, antes a 

ausência do alegado, tendo juntado apenas e tão somente telas sistêmicas 

como recorte em sua defesa, as quais são provas unilaterais que não 

constituem substrato probatório suficiente. Consta-se, sem dúvidas, que 

foi verificada a má prestação de serviços pela requerida, e presentes os 

elementos ensejadores da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de 

causalidade entre a conduta da requerida e o atraso do voo que culminou 

no atraso da chegada do autor à sua casa – após 24 horas do horário 

então previsto. Na espécie, não tendo a requerida prova causa de 

excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC), a companhia 

aérea responde objetivamente pelos danos causados ao autor e, portanto, 

merece acolhimento a pretensão indenizatória. Incide, portanto, a teoria do 

risco proveito, fundada na livre iniciativa, que relega ao empreendedor, de 

forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou 
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seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos 

também não podem ser. O dano, na espécie, é in re ipsa, que dispensa 

prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Os princípios da 

probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada 

somente obrigada a demonstrar a existência da violação. Assim, a 

responsabilidade pelo atraso de voo não pode ser considerada mero 

aborrecimento. O dever de indenizar decorre de modo imediato da quebra 

da confiança e da justa expectativa do consumidor e não conseguir 

chegar no horário previsto ao seu destino, em razão de atraso na 

decolagem, daí porque o acolhimento do pedido, sob pena de vulnerar-se 

a função punitiva (intimidativa, pedagógica ou profilática) da indenização, 

na exata medida do que se conhece como teoria do desestímulo, o que é 

admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano da 

legislação federal. No tocante ao quantum indenizatório, a reparação dos 

danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter 

punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que 

praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona no 

ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de 

caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável 

pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e 

prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante. Considerando a 

capacidade econômica das partes e os transtornos sofridos pelo autor, 

que além da quebra de confiança e expectativa, teve seu tempo útil 

restringido causando-lhe mais transtornos em seus afazeres, é razoável a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, em relação aos 

danos materiais, embora o autor tenha juntado aos autos a fatura de 

serviços de telefonia existem várias ligações para números distintos do 

exterior e variadas faixas de valores, não sendo possível aferir o 

destinatário destas ligações. Além disso, ressalte-se que não ficou 

demonstrado a existência de extravio da bagagem do autor, mas como 

defendido pela requerida, houve atraso na entrega, porém, não foi 

extravio que são coisas distintas daquilo que foi alegado pelo reclamante. 

Portanto, ausente prova do dano material de rigor a improcedência do 

pedido nesse ponto. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por JEAN TEGNHER em desfavor do COMPAÑIA PANAMEÑA DE 

AVIACIÓN S/A. (COPA AIRLINES), e condeno a requerida ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro 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, desde a citação. 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). 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, 27 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: 1005438-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CONTI (INTERESSADO)

IGOR GUILHERME FERREIRA DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95, deixo de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

em razão de cancelamento de voo da companhia aérea Avianca 

contratados pelos autores, causando ônus aos autores porque tiveram 

que realizar nova compra de passagens, onerando ainda mais o serviço 

anteriormente contratado. De início, aplica-se ao presente caso o disposto 

no Código de Defesa do Consumidor, pois os autores adquiriram os 

serviços das requeridas, na qualidade de destinatários final, no âmbito da 

referida relação contratual mantida entre as partes. Com efeito, não 

prospera a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelas requeridas, 

pois, como é sabido, com no princípio da solidariedade previsto no CDC, 

evidencia-se a sua participação na relação contratual em análise, que 

permitiu que os autores comprassem passagem aérea para a viagem, 

sendo, pois, evidente a legitimidade passiva de todas as requeridas para 

responder por danos sofridos pelos consumidores no âmbito do contrato 

de transporte aéreo, em virtude de sua participação na cadeia de 

consumo. Incontroversos os fatos narrados na petição inicial. Ademais, os 

documentos que instruem a petição inicial, comprovam a aquisição das 

passagens e seus respectivos valores e número de passageiros. Além 

disso, é possível aferir ser incontroverso o cancelamento do voo 

agendado anteriormente para o dia 07.05.2019 e retorno para o dia 

14.05.2019, entre o trecho Cuiabá e Maceió, ida e volta. O valor da 

primeira passagem foi de R$ 4.344,57 (quatro mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e sete centavos). De outro lado, o valor que os 

autores pagaram para o segundo bilhete, para quatro pessoas, foi de R$ 

6.507,50 (seis mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme faz provas os documentos que instruem a petição inicial. Não há 

como negar, entretanto, que realmente houve falha por parte das 

requeridas ao vender serviço e não realizar entrega no prazo prometido 

(“risco do negócio”). Por essa razão, deverão os autores serem 

ressarcidos dos valores gastos com novos bilhetes aéreos, vez que não 

realizaram a viagem adquirida, para o dia 07.05.2019, por culpa solidária 

das requeridas. Entretanto, entendo que os valores deverão ser 

restituídos na forma simples porque não há prova de má-fé das 

requeridas, já que o cancelamento ocorreu em razão da falência da 

empresa Avianca. Assim, ficam obrigadas a restituírem aos autores R$ 

1.626,87 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), 

para cada reclamante a título de dano material. Apurada a 

responsabilidade das requeridas pelos aborrecimentos suportados pelos 

autores, é o caso também de acolhimento do pedido de indenização a título 

de compensação por danos morais, decorrente da falha na prestação do 

serviço. Comprovada a violação de um direito subjetivo, é o que basta 

para que se conclua pela existência do dano, valendo ressaltar que as 

circunstâncias do caso servirão de parâmetro e elemento informativo do 

quantum da indenização. É sabido que a indenização deve ser arbitrada 

“mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com 

a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado o 

autor da ofensa.” (RT 706/67). Considerando a extensão dos danos e 

tendo em vista que os autores foram informados a respeito do 

cancelamento do voo apenas porque entraram em contato com a 

requerida, que se dispuseram a perguntar (senão talvez nem disso teriam 

resposta antes da viagem e o transtorno poderia ter sido bem maior), 

arbitro o quantum da indenização por danos moais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), para cada um dos autores, pois suficiente para compensar a 

dor dos autores, sem configurar enriquecimento sem causa em seu favor. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta para: (i) CONDENAR as 

requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 1.626,87 (mil, seiscentos e 

vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), para cada um dos 

reclamantes, a título de dano material, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (data da compra da 

passagem – Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação; e (ii) CONDENAR as requeridas solidariamente ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por 

danos morais, para cada um dos reclamantes, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 

405 do CC/02). Consequentemente, resolvo o mérito do processo na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 
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do art. 40 da Lei 9.099/95. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003465-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 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 propositura de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA onde afirma o Autor que, possui contrato com a 

Reclamada e, no momento da adesão, ficou pactuado entre as partes que 

o contrato seria de 30 parcelas no valor R$ 502,30. No entanto, assevera 

que no momento da assinatura do contrato foi colocado 36 parcelas de R$ 

428,00, o que não concorda, pois, a negociação inicial seria em 

quantidade menor de parcelas, mesmo assim assinou. Informa também 

que, em 02/2019 quitou seu contrato, momento este em que procurou a 

reclamada para reaver os valores pagos a maior, porém de forma 

infrutífera. Assim requer a restituição em dobro do valor pago a maior. 

Integrada a lide, a Requerida em sede de contestação, aduz em síntese, 

que o consorciado aderiu a cota de reposição cujo grupo possui 72 meses 

de duração, iniciando na assembleia 37, assumindo 36 parcelas para 

amortizar 100% da cota e, ainda, que o reclamante não fez qualquer prova 

quanto as suas alegações, não havendo qualquer ato ilícito a ser 

indenizável. É a síntese do necessário. Passo a análise do mérito. Afasto 

a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela requerida, uma vez que 

de acordo com a sistemática estabelecida no Código de Defesa do 

Consumidor, havendo mais de um responsável pela ocorrência do dano, 

todos respondem solidariamente pela reparação devida ao consumidor 

(art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º). Descabida, portanto, a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela requerida. Inicialmente, cabe ressaltar 

a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Todavia, em que pese 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme retro 

declinado, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o 

Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a 

este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se 

vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a 

possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. O objetivo da inversão do 

ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do 

direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais 

facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais do 

fornecedor-Réu. Importa em dizer que o Autor não está dispensado de 

trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos 

termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; Da análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer 

documento pelo Autor para comprovar o alegado. O julgador não tem o 

dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Da análise dos 

autos, observo que o autor não conseguiu fazer prova quanto fato 

constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez 

que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da parte reclamada. Assim, 

pela ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a 

demanda merece ser julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa a 

improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto 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. Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, 

baixe-se e arquive-se, não havendo requerimento para cumprimento da 

sentença. P. R. 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: 1000020-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUCAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

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: 

1000020-55.2020.8.11.0045. TESTEMUNHA: EVERALDO LUCAS 

TESTEMUNHA: TELEFONICA 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 audiência. A 

preliminar arguida em sede de contestação não merece acolhimento, pois, 

em ação de indenização por danos morais não se exige o esgotamento da 

via administrativa para a propositura de ação como requisito para o 

ajuizamento de ação judicial. 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. Embora o autor alegue 

que a requerida alterou unilateralmente o plano de telefonia móvel sem 

anuência do reclamante, cuja mensalidade do plano que antes era de R$ 

22,00 (vinte e dois reais), passando a ser cobrado o valor de R$ 105,59 

(cento e cinco reais e cinquenta e nove centavos), as provas produzidas 

nos autos são totalmente contrárias ao que foi alegado pelo reclamante. A 

requerida juntou contrato assinado pelo autor no qual comprova a 

informação arguida em sede de contestação de que houve mudança de 

plano inicialmente contratado, tendo o consumidor migrado para o 

SMARTVIVO 500MB, em 2015. Antes de 2015, o autor já havia feito 

alteração do plano que era pré-pago e contratou o plano Pós-pago 

Controle em 2013, conforme contrato assinado pelo reclamante. Soma-se 

ainda o fato de que todo esse período o autor sempre realizou os 

pagamentos do serviço, sem qualquer insurgência, e somente após cinco 

anos da última alteração o autor propõe ação judicial com o intuito de 

alegar desconhecimento do serviço contratado, alegando que a alteração 

foi realizada de forma unilateral pela empresa de telefonia, quando ele 

próprio assinou a alteração do plano e aceitou as cláusulas contratuais na 

forma contratada. A atitude do autor é contrária a obrigação de 

honestidade de cidadão cumpridor de seus deveres, até porque os 
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pagamentos foram todos realizados sem qualquer manifestação do 

consumidor e sequer há prova de que o autor tenha feito reclamação 

contra a requerida em relação as cobranças que ele/consumidor 

acreditava ser indevidas. No mais, ainda que o plano fosse contratado no 

valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), é aceitável e justo de acordo com as 

regras do mercado que os planos oferecidos por um preço inicial tenham 

correção e sofram alteração de seus valores, dentro da política de preços 

repassada ao consumidor. Isso é a lógica do mercado varejista de 

produtos e serviços, sobretudo após nove anos da contratação do plano 

inicial. Portanto, constata-se que a contratação do plano de telefonia foi 

livremente pactuada entre as partes sem qualquer insurgência ou 

restrição na liberdade de contratar, não sendo possível interferências em 

relação aos deveres assumidos pelas partes. A não aceitação da parte 

autora na continuação do plano contratado deve ser resolvido diretamente 

com a operadora de telefonia, cujas partes possuem plena liberdade na 

venda e contratação dos serviços de acordo com a capacidade e ajustes 

que fizerem. Logo, a improcedência dos pedidos do reclamante é medida 

que se impõe. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por EVERALDO LUCAS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Revogo a tutela provisória concedida. Anote-se. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001052-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(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: 

1001052-03.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DIVINO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. À 

vista do que dispõe o artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95 e o Enunciado 

121 do FONAJE, recebo a impugnação como embargos à execução. O 

caso é simples e será analisado com objetividade que o rito recomenda. 

Importa esclarecer que, para oposição de embargos à execução, 

necessária a garantia do Juízo (Enunciado 117 do FONAJE), o que, 

diga-se não ocorreu no presente caso, sendo a rejeição liminar medida 

que se impõe. Feita esta observação acerca da rejeição liminar, é de se 

destacar que a fase cognitiva foi encerrada, sendo inviável a produção de 

provas nesta etapa processual. No mais, trata-se o título judicial cujos 

termos da obrigação foram fixados na sentença e revista em grau de 

recurso as quais forma impostas par cumprimento pela executada e, 

portanto, não pode ser discutida neste momento processual os 

argumentos trazidos pela executada como meio de defesa, sobretudo 

porque não há prova de que a executada tenha cumprido sua obrigação 

constante na sentença. Além disso, a matéria a ser ventilada nos 

embargos é taxativa prevista no rol do artigo 52, inciso IX, da Lei n. 

9.099/95: Art. 52. A execução de sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Com efeito, o 

pagamento/depósito parcial da condenação não supre a obrigação de 

garantia do Juízo estando pacificado na jurisprudência. Logo, não estando 

a execução garantida por penhora, depósito ou caução, a rejeição é 

medida de rigor. Ante o exposto, ante a ausência de garantia do juízo e 

consequente rejeição liminar, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

execução na forma do artigo 498, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Prossiga-se com a execução em seus termos. Neste grau de jurisdição, 

sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 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, 27 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: 1005068-29.2019.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 

sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, a teor do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A preliminar 

de carência de ação não merece prosperar, uma vez que analisando o 

caso, é possível aferir que a referida impugnação se confunde com o 

mérito e com este será analisada. Prosseguindo, não se reputa cabível na 

espécie a inversão do ônus da prova, pois esta não se dá de forma 

automática apenas pelo fato de se tratar de relação consumerista, mas 

sim a critério do Magistrado, que analisará a hipossuficiência do 

consumidor no caso concreto. No caso dos autos, não é exigível da 

requerida a produção de prova negativa, qual seja, aquela que comprove 

que não fizeram a afirmação de que a cota comercializada a Autora seria 

contemplada, fixando para tanto uma data específica, tendo em vista que 

os documentos apresentados nos autos são claros e inequívocos em 

demonstrar que se está a falar de contrato de aquisição de cota de 

consórcio, em que as contemplações seriam realizadas através de 

sorteios e lances. Como sabido, inexiste em tais disposições prazo 

máximo para contemplação, ao contrário da narrativa da reclamante. Aliás, 

é possível aferir no contrato de adesão assinado pela reclamante a 

existência de letras garrafais de que não havia garantia de data específica 

para a contemplação do consorciado. De acordo com o pedido inicial, a 

empresa requerida teria agido de má-fé ao ofertar consórcio a reclamante 

com a promessa de que ela seria contemplada, especificando uma data 

certa para o evento, o que obviamente não ocorreu, até porque tal 

assertiva, no entanto, não restou demonstrada nos autos. Além disso, o 

contrato lhe foi exibido previamente aos menos no dia em que foi 

assinado, de sorte que a autora teve a possibilidade de analisar seus 

pormenores e notar que não havia cláusula que previsse a contemplação 

no suposto prazo estipulado para a contemplação no sorteio e que seria 

beneficiada com a retirada de um veículo específico, o que, por óbvio, não 

é disposição inerente a tal sorte de negócio jurídico. Com efeito, a 

reclamante, pessoa maior e capaz, entendeu por bem fechar o negócio e 

assinar o contrato que trazia em seu bojo as disposições contratuais 

inerentes ao consórcio, o qual não previa prazo mínimo ou máximo de 

contemplação da cota. Ademais, conforme entendimento amplamente 

consolidado na jurisprudência, a restituição imediata dos valores 

despendidos é indevida. O consorciado deve aguardar contemplação por 

sorteio, ainda que excluído do grupo, pois este é o atual método para 

reembolso dos valores pagos por consorciado que rescinde contrato de 

consórcio. Afinal, a saída de um membro do grupo de consórcio não pode 

permitir a restituição imediata de valores, sob pena de comprometer o 
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grupo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que cabe ao consorciado aguardar o encerramento do grupo de consórcio 

para o recebimento da devolução do quantum despedido com as devidas 

atualizações. Esse posicionamento se dá pela prevalência do interesse 

coletivo do grupo sobre o individual: EMENTA – RECLAMAÇÃO. 

PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR 

À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO 

REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA 

DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA 

LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de 

apreciação antes da publicação da Resolução – STJ 3/2016, que delegou 

competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as 

reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por 

Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, 

deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplinada 

pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os fundamentos que basearam a 

orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 

1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 

543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 

trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência 

da Lei 11.795/2008. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em 

dezembro de 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em 

vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (RECLAMAÇÃO N. 

16.390 – BA (2014/0026213-9), Segunda Seção, Brasília (DF), 28 de junho 

de 2017 (Data do Julgamento), Rel. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI). 

Sem destaque no original. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO 

DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). 

Sem destaque no original. A par disto, cumpre salientar que no caso em 

epígrafe, a parte Autora adquiriu duas cotas de consórcio, uma em 09 de 

Outubro de 2018, sob o nº 414894 e outra em 18 de Outubro de 2018, sob 

o nº 425096, ou seja, ambas quando vigente a Lei 11.795/2008, em 

especial o art. 22, caput e § 2º, que dispõe que: Art. 22. A contemplação é 

a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou 

serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos 

consorciados excluídos, nos termos do art. 30. (...) § 2º Somente ocorrerá 

à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, 

para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. Por sua 

vez, o artigo 30 disciplina que o consorciado excluído não contemplado 

terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo. O 

Código de Defesa do Consumidor, no § 2º do art. 53, prevê a possibilidade 

de alguns descontos, como a taxa de administração e a tarifa de seguro, 

do valor a ser restituído ao consumidor que desistir do consórcio: “Nos 

contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação 

ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá 

descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os 

prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”. Além disso, 

no que se refere à suposta dedução da multa compensatória, destaco que 

sua incidência é indevida, uma vez que a aplicação da multa depende de 

prova de que a desistência importou em prejuízo ao grupo de consórcio, 

prova esta que não veio aos autos. Como se sabe, as cotas dos 

consorciados desistentes ou excluídos podem ser repassadas a outros 

interessados até mesmo com vantagem financeira. Assim, não sendo 

comprovado o prejuízo, não incide a cláusula penal, ainda que 

expressamente prevista no contrato. Por fim, há de se reconhecer a 

legalidade da cobrança da taxa de administração, fundo de reserva, juros 

e seguros, restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Dessa 

forma, a devolução da quantia devida pela requerida a autora deverá 

obedecer às seguintes diretrizes: em até trinta dias contados da data do 

sorteio da contratante ou da data do encerramento do grupo do qual a 

reclamante era participante, o que ocorrer primeiro. Quanto ao pedido de 

danos morais não se vislumbra na espécie motivos a ensejar a 

compensação a esse título, até porque foi a autora quem deu causa à sua 

desistência do grupo de consorciados, pelo que fica indeferido o pedido 

nesse ponto. Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por ARQUIRIS DE JESUS 

SILVA DOS SANTOS em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., para condenar a requerida à devolução dos 

valores pagos pela autora no contrato de consórcio rescindido por 

desistência, cuja a devolução deverá obedecer às seguintes diretrizes: 

em até trinta dias contados da data do sorteio do contratante ou da data 

do encerramento do grupo do qual o reclamante era participante, o que 

ocorrer primeiro, reconhecendo, por outro lado a legalidade da cobrança 

da taxa de administração, fundo de reserva, juros e seguros, 

restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Consequentemente, 

julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02). 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. P.I.C. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005871-12.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIVETE BAPTISTELLA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento nesta fase, 

independentemente da produção de prova em audiência, pois a questão, a 

esta altura é exclusivamente, de direito, nos termos do art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. A preliminar de incompetência deste Juízo não 

merece acolhimento, porquanto desnecessária a realização de perícia 

para a prova dos fatos narrados na inicial, já que o objeto da prova não é 

complexo. Em inspeção realizada por preposto da requerida no medidor de 

consumo de energia elétrica na residência da reclamante, restou 

constatado que esse equipamento apresentava violação, cujo defeito 

acarretava registro menor no consumo de energia no imóvel da 

reclamante. 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 da reclamante, mas de terceira pessoa e que não há nos autos 

informações de que esta pessoa tinha poderes para representar 

reclamante na inspeção realizada pela concessionária. E, afirmando a 

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 
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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 a reclamante 

sumariamente, com violação dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, a partir de documentos unilateralmente produzidos, no pagamento 

de valor também apurado de modo unilateral, sob pena de violação à 

garantia constitucional do devido processo legal. Como se vê, pois, o 

proceder da requerida implica em 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 

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$ 1.176,46 (mil, cento e setenta e seis reais e 

quarenta e seis centavos), vinculado a UC 1506168. Em relação aos 

valores pagos, devem ser restituídos à parte autora, na forma simples, 

devidamente atualizados. Por conseguinte, em relação ao pedido de danos 

morais, não merece acolhimento porque não há prova de que a autora 

tenha tido o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes decorrente da 

referida cobrança ou que o fornecimento do serviço de energia tenha sido 

cortado ou suspenso em sua residência em razão da cobrança do débito. 

Logo, impõe-se o acolhimento parcial do pedido. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por MARIVETE BAPTISTELLA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., e 

declaro a inexigibilidade do débito de R$ 1.176,46 (mil, cento e setenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos), vinculado a UC 1506168; bem 

como, condeno a requerida promover a restituição dos valores pagos pela 

autora em relação a cobrança que foi objeto de parcelamento, na forma 

simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC contados do 

efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1%, 

contados da citação. 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, 27 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005606-10.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA BENICIO DOS SANTOS 

DA SILVA 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 é exclusivamente de direito nos termos do art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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 pelo reclamante, demonstrando, 

inclusive, resistência a pretensão da parte autora. Em que pese os 

argumentos da reclamada de que o débito é devido, consistente na 

cobrança de serviços de energia elétrica fornecidos na residência em que 

a autora é titular da unidade consumidora, são desprovidos de provas 

materiais. As telas sistêmicas ou mera indicação de faturas em aberto em 
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nome da reclamante não supre a obrigação da juntada de prova material, a 

fim de comprovar a legalidade da cobrança do serviço eventualmente 

fornecido pela concessionária. A concessionária possui meios para 

comprovar a existência da legalidade das cobranças do serviço fornecido, 

seja por meio de assinatura do consumidor de pedido de ligação do 

serviço no seu imóvel, seja por meio de histórico de pagamentos de 

faturas do serviço prestado. Porém, essas informações ou provas não 

constam dos autos. Com efeito, meras alegações ou conjecturas sobre a 

legalidade das cobranças equivalem a inexistência de provas quanto ao 

serviço prestado na residência da autora, assim como equivalem à 

inexistência de dívida. Portanto, a requerida nada comprovou a existência 

de vínculo jurídico que justificasse a inclusão do nome da reclamante no 

rol de inadimplentes, ônus do qual não se desincumbiu (art. 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 trata-se de prova unilateral 

produzida sem a participação da parte autora. Portanto, a parte requerida 

é plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados da reclamante, pois inexistem provas acerca da 

efetiva contratação do serviço. Consequentemente, o dano moral no caso 

em apreço é evidente, pois a requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

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, 

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$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por MARIA 

BENÍCIO DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da 

dívida, objeto da presente ação, no valor de R$ 799,22 (setecentos e 

noventa e nove reais e vinte e dois centavos), vinculado a UC 6/479552-2; 

(ii) TORNAR definitiva a tutela provisória de urgência concedida nos autos 

(Id. 26072860); e (iii) CONDENAR a requerida 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., contados 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. 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, 27 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005637-30.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RUBENS FUMIO KAWAHARA 

REQUERIDO: PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção de outras 

provas para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, inciso I, do 

CPC), já que as provas que constam dos autos são suficientes à 

formação do convencimento deste Juízo, sendo, portanto, impertinente e 

desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de prova oral. 

Não se vislumbra a ocorrência de prescrição à pretensão formulada pelo 

reclamante, tendo em vista que, em não havendo prova em sentido 

contrário, o autor tomou conhecimento a respeito do protesto realizado 

pela Fazenda Pública no dia 04.04.2019. De outro lado, o protesto do nome 

do reclamante ocorreu no dia 10.12.2018, sendo que o ajuizamento da 

ação ocorreu no dia 12.11.2019. 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, o que não ocorreu na 

espécie. Além disso, embora o contrato tenha sido assinado no ano de 

2008, o autor somente “agora” teve conhecimento que o veículo objeto de 

negociação com a parte requerida não havia sido transferido. No mais, o 

autor sofreu e ainda sofre as consequências da não transferência do 

veículo pela requerida e, portanto, não se pode declarar a prescrição 

quando as partes não cumpriram com suas obrigações inerentes ao 

contrato. Afasto ainda que preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela 

requerida, pois o contrato de compra e venda foi realizado com a 

reclamada. O fato de a reclamada ter alienado o veículo objeto do negócio 

a terceiro não a exime de responsabilidade em relação aos danos 

causados ao autor quanto a sua omissão na transferência do automóvel 

junto ao Órgão de Trânsito/Detran-MT. No mérito, tornou-se fato 

incontroverso que o autor vendeu um veículo Toyota Hilux 2CDL, Placa 

JZR9721, Chassi 8AJ33LNL049108914, recebendo em troca um imóvel 

localizado no Município de Lucas do Rio Verde/MT. Alegou, porém, que a 

parte requerida não fez a transferência do veículo acumulando dívidas de 

IPVA de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, além de multas por 

excesso de velocidade, bem como débitos de DPVAT e de licenciamento 

anual. Com efeito, em que pese as alegações do autor, a requerida 

comprovou que a transferência não foi efetiva porque o veículo estava 

alienado pela instituição financeira BV Financeira, razão pela qual não foi 

possível a transferência junto ao órgão estadual de trânsito. Há de se 

ressaltar que assim como o comprador não realizou a transferência do 

veículo para o seu nome, a parte autora/vendedora também não fez a 

comunicação devida a respeito da alienação do bem ao órgão de trânsito, 

como exigido pela lei de trânsito vigente. É que não consta nenhuma prova 

nesse sentido nos autos. Embora a propriedade da coisa móvel seja 

transferida pela tradição, o registro perante o órgão de trânsito é 

exigência legal, com reflexos jurídicos quanto à responsabilidade pelos 

débitos e tributos correspondentes. Quanto à responsabilização pelas 

multas e infrações, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Sem destaque no original. 

Ressalte-se que o dispositivo em tela não estende indistintamente a pena a 

terceiro, pois esta, a teor do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, 

recairá, a princípio, sobre o condutor do veículo. Nesse sentido, confira o 

trecho, abaixo transcrito, de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do caso: “(...) A questão posta para análise diz respeito 

á possibilidade de imputar-se ao antigo proprietário de veículo automotor 

as infrações cometidas após ter sido feita a alienação do veículo, embora 
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não oficializada a venda, por falta de registro perante o órgão competente 

ou, ao menos, a informação, ignorando o Detran, inteiramente, a mudança 

de propriedade”. Assim agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto 

no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo demais 

transcrevê-lo: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, 

dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. O dispositivo transcrito tem 

ensejado interpretações as mais diversas, refletindo-se as discussões em 

indagações quanto à natureza jurídica da obrigação imputada. Há, 

inclusive, os mais extremados, para os quais é o artigo em análise 

inconstitucional, em razão de ofender o princípio da pessoalidade da pena. 

Afirmam, ainda, que o dispositivo também vulnera os princípios gerais que 

regem a responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem 

nexo de causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração 

praticada pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada 

em outra direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade 

solidária para alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, 

com o causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, o autor alienou seu 

veículo a requerida e não fez a devida comunicação ao órgão de trânsito. 

Porém, a consequência dessa omissão em relação à comunicação ao 

órgão de trânsito é a responsabilidade do autor a respeito dos débitos 

vencidos incidentes sobre o veículo já que deixou de realizar a 

comunicação devida, devidos anteriores à citação. À falta dessa 

comunicação, configura-se a responsabilidade solidária do anterior 

proprietário do veículo, situação autorizada pelo Código Tributário 

Nacional, artigo 124, inciso II (“São solidariamente obrigados: II – as 

pessoas expressamente designadas por lei”). Nesse contexto, conclui-se 

que a Fazenda Pública agiu corretamente ao protestar o nome do autor por 

ausência de notificação da alienação. Por outro lado, o não acolhimento da 

pretensão do autor implicará “condená-lo” a seguir como proprietário do 

veículo eternamente e, por conseguinte, a continuar arcando com todos os 

débitos dele oriundos, como IPVA, licenciamento, multas e etc., o que é 

inadmissível. Portanto, considerando que o autor não poderia ter alienado 

o veículo dado em garantia de alienação fiduciária com a instituição 

financeira e, mesmo alienando não comunicou ao órgão de trânsito a 

respeito do comprador (que mesmo assim não surtiria efeito), e de outro 

lado a requerida tendo aceitado o veículo financiado e ainda vendeu a 

terceiro sem proceder as devidas anotações e comunicações, deve ser 

reconhecida a responsabilidade concorrente de ambas as partes quanto 

às obrigações advindas da negociação envolvendo o veículo e o imóvel. 

Logo, em relação as dívidas levadas a protesto em nome do autor as 

partes são responsáveis solidariamente com os valores, já que 

concorrerão de igual modo na negociação e não tiveram os cuidados 

necessários a evitar os transtornos aqui relatados e, consequentemente, 

não podem ser beneficiadas em relação ao não cumprimento de suas 

obrigações. Em relação aos danos morais, entendo que não merece 

acolhimento o pedido porque, como dito, o autor concorreu para o 

desfecho atual do caso e, portanto, não pode ser beneficiado de sua 

própria negligência. Por fim, com relação a transferência do veículo a 

requerida tem a obrigação de assumir sua responsabilidade na 

negociação com o autor já que aceitou o veículo financiado e ainda 

vendeu a terceiro - ainda que alienado. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por RUBENS FUMIO KAWAHARA em desfavor 

de PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para: (i) 

TORNAR definitiva a tutela provisória de urgência concedida nos autos; (ii) 

RECONHECER a responsabilidade concorrente das partes em relação aos 

débitos do veículo inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública; e 

CONDENAR a requerida ao pagamento dos débitos inscritos em dívida 

pública em nome do autor, a ser apurado na fase de execução, sobre os 

quais incidem correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo 

pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescidos 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. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 27 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000372-13.2020.8.11.0045. REPRESENTANTE: FABIO VILAS BOAS 

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. 30168641. 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. 30168641, 

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. 
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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: 1001505-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN CANDIDO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SOARES 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: 

1001505-27.2019.8.11.0045. INTERESSADO: CLAUDEVAN CANDIDO 

VIEIRA REQUERIDO: GILMAR SOARES DE SOUZA Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II.Fundamentação. É incontroversa nos autos a existência de relação 

jurídica entre o autor e o requerido, consubstanciado em contrato de 

compra e venda de dois imóveis, sendo duas áreas de terras mediante 

100 hectares, localizadas no Município de Vera – MT, às margens do Rio 

Tartaruga com a Rodovia MT 140. Em contrapartida, o autor entregou ao 

requerido, conforme recibo aporta aos autos (Id. 19133618), o veículo 

VW/Gol 1.0, ano e modelo 2006/2007, Chassi 9BWCA05W67PO38718, de 

cor branca, Placa HEE 2536, no valor de R$ 10.276,00 (dez mil, duzentos e 

setenta e seis reais). Porém, mesmo após a entrega do veículo pelo autor, 

o requerido não cumpriu com sua obrigação no contrato. As testemunhas 

arroladas pelo autor confirmaram que o requerido oferecia terrenos de 

terras na mesma região onde o autor adquiriu os imóveis, mas também não 

cumpria com a entrega dos imóveis aos compradores. Portanto, além do 

autor, há informação de que outras pessoas também compraram lotes de 

terras do requerido e não receberam os imóveis e, assim, perderam os 

valores que pagaram. Em relação aos argumentos do requerido de que 

formou grupo de pessoas para comprar terras do Sr. Robenir Santana, 

não há prova nos autos nesse sentido. Pelo contrário, os valores 

envolvidos no contrato foram repassados ao requerido, não tendo 

nenhuma prova de envolvimento/negociação entre o reclamante com o Sr. 

Robenir Santana. Aliás, as supostas negociações feitas entre o autor o 

Sr. Robenir são estranhas aos fatos narrados pelo autor, cujo recibo 

juntado aos autos comprova que o veículo foi entregue ao reclamado. 

Logo, o requerido é o responsável pela inexecução do contrato realizado 

com o reclamante. Assim, considerando a culpa do requerido pelo 

inadimplemento do contrato, procede o pedido quanto ao pagamento da 

quantia equivalente ao valor do veículo na cifra de R$ 11.925,24 (onze mil, 

novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), atualizados, 

em razão de seu inadimplemento. Se o requerido não entregou os lotes de 

terras envolvidos na negociação, era de se esperar que ao menos 

devolvesse o veículo do autor tão logo conhecedor que não poderia 

cumprir a sua parte na avença, mas assim não o fez. Diante disso, 

deve-se aplicar à hipótese em apreço o princípio pacta sunt servanda, 

sem a mitigação dos seus efeitos pelo princípio contrário que não se aplica 

ao caso porque o autor entregou o veículo como forma de pagamento, de 

modo a fazer valer a palavra das partes no negócio entabulado, já que 

nenhum vício ficou constatado em relação ao referido negócio realizado 

entre as partes. Com efeito, em relação aos danos morais, não parece 

lógico admitir que o fato tenha causado qualquer tipo de menoscabo moral 

à parte autora que livremente pactuou com o requerido, embora frustrada 

a negociação. Portanto, não se pode afirmar que tenha sido perpetrado 

ato ensejador de dano moral. Tal circunstância revela mero 

descumprimento contratual, cujo aborrecimento não ultrapassa a esfera 

do mero aborrecimento tolerável no caso analisado. Vale ressaltar que o 

dano moral advém da violação à dignidade humana. Para configurá-lo, não 

basta qualquer contrariedade da vida. Logo, o pedido do autor é 

parcialmente procedente. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por CLAUDEVAN CANDIDO VIEIRA em desfavor de GILMAR 

SOARES DE SOUZA, e condeno o requerido ao pagamento de R$ 

11.925,24 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro 

centavos), sobre o incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

propositura da ação (já que os valores atualizados conforme planilha de 

cálculos), acrescidos 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. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 27 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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003652-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADELAR GODOIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002603-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DEL CASTANHEL OAB - MT16403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PICOLO (EXECUTADO)

LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO (EXECUTADO)

VALCIR PICOLO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001074-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERMINO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004847-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO WOLFER (REQUERENTE)

EDITE UEKER WOLFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (REQUERIDO)
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MARCIO ESTEVO SILVESTRINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar o autor para manifestar-se requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000990-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDE GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004700-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004700-54.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

LUCIANA IZABEL DO CARMO EXECUTADO: LAUDINEI JESUINO TINTINO 

VISTOS. Intime-se conforme requerido na petição de ID n.º 20441904, item 

"a". Certificado o decurso do prazo sem manifestação do executado, 

torne-me conclusos para análise dos demais pedidos constantes do 

petitório retro. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 21 de novembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000291-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA LUCIA BRAGA TUMELEIRO (REQUERENTE)

AFONSO HENRIQUE TUMELERO (REQUERENTE)

MIRELLE BRAGA TUMELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001843-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI LUZZATTO (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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002292-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002292-61.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA EXECUTADO: DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA VISTOS. Inicialmente determino que seja certificado 

o trânsito em julgado da sentença proferida, após, cumpra-se o item 

6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, 

para anotação, os feitos que passarem à fase de cumprimento/execução 

de sentença”. 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. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de janeiro de 2019. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004611-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENI DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1004611-02.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de janeiro de 2019. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002427-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINHO DA MOTA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002427-39.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MAURINHO DA MOTA SOUZA VISTOS, ETC. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas. Em petição de ID N.º 15881777, o requerente pugnou 

pela desistência da ação, diante do refinanciamento do contrato pactuado 

entre as partes. Pois bem. Verificando que não houve a angularização da 
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relação processual, pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Consigo 

que não foram realizadas quaisquer constrições nos autos. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas, face 

a extinção prematura do feito. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

janeiro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004479-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUCHOLKE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004479-37.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.182,76 

ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: TUCHOLKE & CIA LTDA - ME 

Endereço : RUA BRILHANTE 1303-N QD 57,LT 28 TESSELE JUNIOR, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Senhor(a): TUCHOLKE & 

CIA LTDA - ME, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL LUIZ 

FERNANDO TUCHOLKE CPF :24877760210 A presente carta, extraída dos 

autos da EXECUÇÃO FISCAL, acima identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio 

de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. VALOR DO DÉBITO: (R$ 2.182,76 (dois mil, cento e 

oitenta e dois reais e setenta e seis centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

O prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da 

entrega desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002006-15.2018.8.11.0045
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ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002006-15.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MONICA CANALE DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER A não juntada 

de laudo pericial realizado pelo IML não impede o prosseguimento do feito, 

ja que não se trata de documento indispensável a propositura da ação. 

Aliás, tal prova pericial médica pode ser realizada no inter processual, 

esta desde já requerida pela autora em seus arrazoados. Posto isto, 

indefiro a preliminar suscitada na contestação. Não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, tampouco, irregularidades a serem 

sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO, remetendo-o à fase instrutória. 

Fixo ponto controvertido da lide a existência de invalidez total e 

permanente, bem como se houve o pagamento integral do seguro DPVAT. 

Defiro a realização de prova pericial, documental, depoimento pessoal das 

partes e testemunhal. Desde já, nomeio como perito o médico Guido Vaca 

Cespedes, com endereço profissional sito à Avenida Paraná, n.º 561 – S, 

Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT (Centro Médico Cespedes), CEP: 

78.455-000, telefones: (65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: 

guivace@hotmail.com. Com espeque nos artigos 1º, 2º, incisos II, III, IV e § 

4º, da Resolução 232 de 2016 do CNJ, ARBITRO os honorários periciais 

em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o grau, zelo e prontidão do 

profissional em outras periciais realizadas perante este Juízo. Intime-o 

para dizer se aceita o encargo, consignando que seus honorários serão 

suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a perícia foi 

requerida pela parte autora, a qual é beneficiária da justiça gratuita (art. 

95, § 3º, inciso II, do CPC). Em havendo concordância, intime-se o perito 

para início dos trabalhos, o qual deverá informar ao Juízo data e horário 

para realização da perícia, com 15 (quinze) dias de antecedência para 

intimação das partes, sob pena de nulidade. Consigne-se que o laudo 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o término dos 

trabalhos. Desde já, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e QUESITOS (art. 465, do CPC). Após a 

juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

iniciando-se pela parte autora. Após, conclusos, para novas deliberações 

e designação de audiência instrutória. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito
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