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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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 requerida, na figura de seu 

Advogado, acerca da sentença em anexo para eventual manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS mat. 8345

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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 seu 

Advogado, acerca da sentença para eventual manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS mat.8345

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 163903 Nr: 982-83.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ferreira Amâncio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Patrícia Ferreira Papoti - OAB:20469, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora agora reside na 

Comarca de Nova Monte Verde-MT e pela inteligência da Constituição 

Federal ações previdenciárias podem ser julgadas pela Justiça Estadual 

por ser competência delegada, no entanto, o processamento se dará no 

foro de domicílio da parte autora.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO 

DOMICÍLIO DO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. 1. Nos termos do artigo 109, §3º, da 

Constituição Federal de 1988, serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 

em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 

que a comarca não seja vara do juízo federal. 2. Distribuído o feito, ocorre 

a perpetuação da jurisdição, salvo nos casos em que a Comarca de 

domicílio do autor passe a ser sede de vara federal, o que não é o caso 

dos autos, razão pela qual não cabe ao Juízo escolhido pelo segurado 

declinar, de ofício, de sua competência para Juízo diverso, ainda mais se 

tratando de competência relativa. 3. Agravo de instrumento provido. A 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento. (AG 

0072812-16.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:23/10/2018 PAGINA:.)”.

 Destarte, por medida de cautela é aconselhável intimar a parte autora 

para se manifestar mais uma vez quanto a seu endereço, juntando 

comprovante atualizado, haja vista que a resposta indicará a qual Juízo 

pertence à competência para decidir a demanda.

Portanto, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

pronunciar acerca do delineado, comprovando nos autos seu atual 

endereço residencial.

Anota-se que se silente haverá a presunção de que o endereço de Nova 

Monte Verde-MT continua atual e consequentemente a demanda será 

remetida àquela Comarca.

Consigne-se que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 

do CPC/15.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 1902-33.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renes Dantas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE à impugnação 

ao cumprimento da sentença, apenas para consignar que este juízo não 

procederá com atos constritivos em desfavor da parte executada.

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

(quinze) dias, efetue o pagamento voluntário da dívida executada, sob 

pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

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

entender de direito.

Sem condenação em verbas sucumbenciais nesta fase processual.

Certifique-se o que for preciso.

Cumpra-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005302-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DE JESUS (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)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005302-28.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE ROSA DE JESUS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de concessão 

de benefício assistencial proposta por Jose Rosa de Jesus em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos qualificados nos 

autos. Após a prática de alguns atos processuais, o advogado do 

requerente informou que este havia falecido, razão pela qual pugnou pela 

desistência do processo (Id. 29898423) Certidão de óbito juntada ao Id. 

28574068. 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 pelo requerente. Por esta razão, merece ser extinto o processo 

sem resolução do mérito. Ante o exposto, 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.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000015-50.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ADILES AGOSTINI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Adiles Agostini propôs a presente ação 

previdenciária de concessão de aposentadoria por idade híbrida em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Pelo despacho de Id. 27813645, determinou-se 

que a parte autora emendasse a inicial a fim de juntar aos autos a prova 

negativa da concessão do benefício na via administrativa. Ao Id. 

29457650, aparte autora informou que a ação foi protocolada em 

duplicidade pugnando pela extinção do feito. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Sem maiores delongas, em consulta ao Sistema PJE 

foi encontrado o processo de autos n° 1000017-20.2020.8.11.0007, em 

que o autor demanda em face ao requerido os mesmos benefícios que 

almejados nestes autos, sendo a cause de pedir a mesma, configurando a 

litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência desta demanda com o 

processo de autos n° 1000017-20.2020.8.11.0007, em tramite na 3ª Vara 

Cível desta Comarca de Alta Floresta/MT, assim, DECLARO EXTINTO O 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. V, do 

CPC/15. Custas pela parte autora, entretanto, deixo sua exigibilidade 

suspensa, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em seu favor. 

Sem condenação em honorários, eis que não foi sequer realizada a 

angularização processual. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos a contadoria judicial para a 

atualização do cálculo, observando-se o que dispõe a CNGC-MT em 

relação às custas processuais remanescentes e após, ao ARQUIVO, com 

as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ GOULART (EXECUTADO)

NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002863-78.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: ANDRE LUIZ GOULART, OSMAR GOULART, 

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

título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A em face de Andre Luiz 

Goulart, Osmar Goulart e Nadir Terezinha Cusatta Goulart, todos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte exequente informou 

que celebrou acordo com os executados juntando o comprovante de 

depósito do pagamento da quantia acordada e requerendo a extinção do 

feito (Id. 28473663). É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista o petitório retro, em razão do cumprimento da obrigação, 

imperiosa se faz a extinção da presente execução. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo realizado ao Id. 28473663, e, haja vista o pedido de 

extinção, pelo pagamento da obrigação, julgo e declaro EXTINTA a 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 2015. Custas e honorários na forma do acordo de Id. 

28473663. Proceda o levantamento de qualquer restrição, se houver. 

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

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

Processo Número: 1005607-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, nos termos da certidão de ID 

30728069.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005209-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 

diligência necessária para os atos processuais, 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005373-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

 

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 

diligência necessária para os atos processuais, 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004534-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FROTA 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:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002575-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte requerida acerca da 

redesignação da audiência de conciliação nos termos da certidão de ID 

30791643.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001926-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes 

pra manifestação acerca do laudo pericial, no prazo comum de 5 dias. 

Mariel Valéria Althmann Toni Gestora Judicial

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO AMARAL POMPEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON WILSON BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

certidão de ID 30815958, requerendo o que de direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

U. D. O. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. C. (REU)

E. D. C. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000144-94.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): UALAS DE OLIVEIRA DUARTE RÉU: PRISCILA GOMES COSTA, 

EMANOEL DA COSTA BARBOSA Vistos, etc. Em análise aos fólios, 

percebo que a parte requerente informa a perda superveniente do 

interesse processual, em razão de que perdeu o “interesse” na 

continuidade do processo (ID 20296970). Ocorre, todavia, que a situação 

narrada enquadra-se, na verdade, como desistência da demanda, 

conforme disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC, ainda que se alegue 

“perda de interesse”. Nesta senda, considerando que não houve a 

apresentação de resposta, não incide a norma prevista no §4º, do art. 

485, do CPC, que dispõe: “§4º Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, tornando 

dispensável o consentimento da parte requerida. Em face do exposto, 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 18 de novembro de 2019. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004490-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVONIR MARIA MAJEVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

apelação nos autos para, querendo, contrarrazoar no prazo de 15(quinze) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIANI BORSATTI (REQUERIDO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

certidão do Oficial de Justiça ID 23162166, para manifestação e 

providências em 05(cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001233-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MAYARA TELIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANDRE POLVARIN FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO OAB - MT25223/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO (REU)

Outros Interessados:

EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

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

1001233-50.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 28.494,18 ESPÉCIE: 

[Aquisição]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: LILIAN MAYARA 

TELIS DOS SANTOS Endereço: Rua Ademar de Barros, 380, Cidade Bela, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: ANDRE POLVARIN 

FERRAZ Endereço: RUA ADEMAR DE BARROS, 380, CIDADE BELA, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: LAURINDO 

PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO Endereço: desconhecido CITANDOS: 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do 

NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: LILIAN MAYARA TELIS DOS 

SANTOS e ANDRÉ POLVARIN FERRAZ vêm propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO Em face de LAURINDO 

PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, pelos fatos e razões a seguir 

expostos: I – DA JUSTIÇA GRATUITA [...]. II – SÍNTESE DOS FATOS. A 

Senhora HELENI TELIS DE OLIVEIRA, mãe da autora LILIAN MAYARA 

TELIS DOS SANTOS adquiriu o imóvel denominado Lote 7B, Quadra 09, 

situado na Rua Ademar de Barros, n. 380, Bairro Cidade Bela, da Senhora 

Maria Josefa dos Santos Rocha, por meio de contrato de compra e venda, 

em 15 de março de 2007, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

conforme verifica-se por meio do documento em anexo (doc. 02). 

Posteriormente, a autora LILIAN MAYARA TELIS DOS SANTOS adquiriu da 

sua genitora Senhora Heleni Telis de Oliveira, por meio de contrato de 

particular de compra e venda firmado em 12 de julho de 2012, o imóvel 

objeto da presente demanda, qual seja: um imóvel com área total de 450m², 

denominado Lote 7B, Quadra 09 situado a Rua Ademar de Barros, n. 380, 

Bairro Cidade Bela, conforme extrai-se do contrato particular de compra e 

venda em anexo (doc. 03). Na oportunidade o imóvel foi adquirido pelo 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em moeda corrente e à vista, 

conforme consta no contrato acima mencionado. Quando da aquisição do 

imóvel, existia uma residência de madeira construída no referido imóvel, 

com área aproximada de 96m², na qual os autores residiram inicialmente, 

sendo que ao longo do tempo foram reformando, e, atualmente, com muito 

esforço, conseguiram construir no referido imóvel (terreno) uma casa de 

alvenaria medindo 131m², onde atualmente residem com a filha. Porém, é 

de se ver que os autores residem no referido imóvel desde fevereiro de 

2011, de modo que já decorreu o prazo de 08 (oito anos). No entanto, 

registre-se que os autores adquiriram o imóvel objeto da presente 

demanda de sua genitora, a qual adquiriu o imóvel em 15 de março de 

2007. Desse modo, considerando que a antecessora, Senhora Heleni Telis 

de Oliveira é ascendente da autora LILIAN MAYARA TELIS DOS SANTOS, 

logo, é possível somar os períodos que cada uma teve a posse do imóvel, 

o que no caso dos autos perfaz exatamente 12 (doze) anos e 02 (dois) 

meses.Ademais, a residência tanto da antecessora, Senhora Heleni Telis 

de Oliveira por 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses como dos autores no 

imóvel acima mencionado por oito anos, pode ser comprovado por meio de 

testemunhas. Não obstante, ao longo dos últimos oito anos os autores vêm 

efetuando o pagamento dos respectivos impostos e serviços públicos que 

incidem sobre o imóvel, zelando e exercendo seus direitos de propriedade, 

com ânimo de proprietários, pois assim o é, conforme consta dos 

documentos em anexo, além dos comprovantes de pagamento de IPTU, 

conforme (doc. 04) e declaração da Energisa Mato Grosso (doc.05). 

Contudo, embora, os boletos de IPTU permaneceram em nome de Luiz 

Carlos Sussumu Haschimoto até 2017 e não dos autores, certo é que os 

comprovantes de pagamento, desde a ocupação do imóvel estão em 

posse dos autores, o que demonstra que os pagamentos foram, de fato, 

efetuados por eles, inclusive, após desmembramento do lote 07, o qual 

ocorreu em abril de 2014, por meio do processo nº 

3274-90.2008.811.0007, código 58681, conforme contra na certidão e 

Matricula n. 5.721m Livro 2-AB. (doc. 06). Há de se noticiar, ainda, que a 

antecessora e os autores nunca sofreram qualquer tipo de contestação 

ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, 

portanto, mansa, pacífica e ininterrupta durante esses 12 (doze) anos e 

02 (dois) meses, considerando desde a posse do antecessor ascendente, 

nos termos do art. 1243 do Código Civil. Destarte, a Autoria Lílian Mayara 

Telis dos Santos tem justo título e é de boa-fé, sendo que desde a 

aquisição do imóvel, de forma onerosa, fez sua moradia, tendo no imóvel 

implementado serviços de interesse social e econômico, em que pese não 

ter regularizada a propriedade do imóvel. Os documentos acostados 

comprovam que os autores são possuidores do imóvel, portanto, estado 

presente todos os requisitos legais exigidos, faz jus a presente ação. 

DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, com a devida emenda à inicial, defiro a 

gratuidade de justiça, diante da presunção prevista no §3º, do art. 99, do 

CPC. Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial. Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. Citem-se, pessoalmente, os confinantes e 

seus cônjuges (se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado de 

Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC). INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

CASTILHO, digitei. Alta Floresta - MT, 30 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.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. (AUTOR(A))

FRANCIELE FERIANI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GOMES DOMINGOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que, da análise dos expedientes processuais, verifica-se 

que não houve a regular publicação da decisão proferida ao ID 24510835, 

com fulcro no art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os autos para INTIMAR 

a parte executada, na figura de seu patrono, para, em 15 dias, efetuar o 

pagamento do valor de R$ 254,23 (que deverá ser devidamente 

atualizado), acrescido de custas, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, bem como inclusão de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes (art. 782, §3167, CPC). 

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1002868-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR DE OLIVEIRA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (OPOSTO)

MOACIR MATIAS DOS SANTOS (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002868-66.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE a 

parte autora e o segundo requerido para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestarem-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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000334-18.2020.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido sob o ID 29656784 e determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2) Aguarde em arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, com baixa no relatório estatístico, sem 

baixa na distribuição. 3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o 

autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender por direito. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000965-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCES OLIVEIRA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca das Requisições de Pequeno Valor expedidas 

sob Id 30744451.

Ato Ordinatório 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)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias, acerca das Requisições de Pequeno Valor expedidas 

sob Id 30748985.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003997-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM BRAZ IND. E COMERCIO DE TRONCOS E BALANCAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que entender pertinente.

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

Processo Número: 1001708-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. H. L. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JUCIANE DA LUZ OAB - 700.872.321-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (REU)

 

Com fulcro no art. 1209 da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito para intimar a 

parte autora, na figura de seu patrono, para, em 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão sob ID 30801274.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CARNEIRO DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE DE SOUZA LUCCI OAB - SP182117 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA SUZUKI (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, na figura de seus 

patronos, para comparecerem à audiência de conciliação designada para 

o dia 20/05/2020 às 13:40 horas, no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003708-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, para, em 30 

dias, requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1004900-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. F. (REQUERIDO)

 

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

para, em 05 dias, manifestar-se acerca da certidão sob ID 29548904.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003034-69.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente, para 

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

remessa dos autos ao arquivo. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002528-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA E SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS BARROS MARZANO OAB - RJ125353 (ADVOGADO(A))

MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR OAB - RJ64216 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002528-25.2019.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WERBETH VIANA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000506-91.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para 

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

extinção. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004526-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO FONTANETTI OAB - SP21057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004526-28.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que este Juízo Deprecado, por ser mero longa manus do Juízo 

Deprecante, não tem poderes/competência para autorizar a venda dos 

bens penhorados e avaliados, da presente carta precatória, 

ENCAMINHE-SE, com urgência, via malote digital, a petição protocolizada 

pelo advogado da parte autora, a fim de que o Juízo Deprecante delibere a 

respeito. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Citação

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1002009-84.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: NIVALDO CANDIDO MOREIRA Nome: DIVINA 

MARIA DE ARAUJO MOREIRA POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 

Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, 

JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

CONFINANTE Espólio de Domingo Bera Molina, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, para, decorrido o prazo deste edital, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação 

de usucapião em que os autores alegam ser os legítimos proprietários do 

imóvel usucapiendo, e requerem, por fim, a declaração de domínio sobre o 

bem, com o consequente registro no órgão competente. DECISÃO: 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 IMÓVEL USUCAPIENDO: lote nº 03, 

quadra R-2, loteamento denominado Embrião Urbano Carlinda, situado no 

núcleo urbano do município de Carlinda /MT, objeto da matrícula n.º 1.403, 

Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. 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, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. , 30 

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 
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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-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))

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. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da solução 

consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 8h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, do CPC. Intimem-se 

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

de seus causídicos ou Defensores Públicos. Cumpra-se, visando a 

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001556-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001556-55.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. 

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista dos autos à parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, após, façam os autos 

CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Alta Floresta, MT, 27 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001314-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALIER GALLO JUNIOR (REQUERIDO)

JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA (REQUERIDO)

THAISA GOLDONI GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001314-62.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Anulatória de Escritura Pública c/c adjudicação compulsória c/c 

danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Natália 

Aparecida da Silva em face de João José Aparecido Della Rosa, Thaisa 

Goldini Gil Gallo e Dalier Gallo Junior. Alega que aos 08.03.2019, enquanto 

ainda convivia com o primeiro requerido, adquiriu da segunda requerida e 

seu esposo o imóvel urbano sob matrícula n. 1281 junto ao Cartório do RGI 

desta Comarca, pelo valor de R$ 275.000,00, tendo fixado nesse imóvel 

sua moradia. Todavia, após o final dessa união, o primeiro requerido, 

praticando ato simulado em conluio com os demais, transferiu a 

propriedade do imóvel para si, conforme expresso na certidão atualizada 

da matrícula do imóvel, R-9/1281. Ainda, tal bem encontra-se gravado com 

indisponibilidade, conforme Av-10/1281 (Id 30433986) e o primeiro 

requerido exige a desocupação do imóvel. Requer a concessão da tutela 

de urgência para conceder-lhe a manutenção da posse e a averbação da 

ação junto à matrícula do imóvel, visando impedir sua alienação a 

terceiros. Ainda, seja determinado aos requeridos a exibição dos 

comprovantes de pagamento relativos ao contrato sob o Id 30433237. No 

mérito, a anulação do ato simulado e a adjudicação do móvel em seu favor, 

bem como a fixação de danos morais. Requereu a concessão dos 

benefícios da Gratuidade de Justiça. Com a inicial, foram anexados 

documentos. É o relatório. DECIDO. Considerando-se o valor de R$ 

275.000,00 fixado entre a Autora e a segunda requerida e seu esposo 

para a compra e venda do imóvel urbano sob matrícula n. 1281 junto ao 

Cartório do RGI desta Comarca, o qual ela declara na exordial que quitou 

integralmente, bem como a declaração da Autora, no bojo do contrato, de 

que é pecuarista (Id 30433237), presume-se que não esteja em situação 

de miserabilidade ou hipossuficiência a justificar a concessão dos 

benefícios da Gratuidade de Justiça. Dessa forma, determino à Autora 

que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove sua situação de 

hipossuficiência econômica. No mesmo prazo, deverá a Autora juntar aos 

autos os comprovantes de pagamento do imóvel, requisito essencial para 

eventual deferimento da adjudicação compulsória do imóvel, ônus que lhe 

incumbe e que não se justifica seja transferido aos requeridos. Após, 

conclusos. Intime-se. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001350-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE FAQUINELA OAB - 963.942.422-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001350-41.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração apresentados pelo Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Alto Tapajós. Alega a existência de contradição na 

decisão sob o Id 19169129, eis que a ação é promovida em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta e a decisão 

embargada determinou que o segundo requerido e o Embargante 

agendassem consulta médica especializada em favor do Autor. Logo, o 
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Embargante é parte ilegítima para atender ao comando da decisão. 

Oportunizado às partes se manifestarem, o município Embargado 

concordou com a exclusão do Embargante da lide. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Os aclaratórios merecem acolhimento. Com 

efeito, a presente ação é promovida em face do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Alta Floresta; logo, o Embargante é parte ilegítima para 

atender ao comando da decisão embargada. Dessa forma, DOU 

PROVIMENTO aos aclaratórios e EXCLUO o Embargante da decisão 

embargada, a qual deverá ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso e 

pelo Município de Alta Floresta. No mais, considerando-se que o Município 

de Alta Floresta comprovou o cumprimento da obrigação a si pertinente, 

isto é, a realização da consulta médica (Id 19568223), bem como que o 

procedimento cirúrgico indicado para o menor trata-se de ação de média 

complexidade, sendo atribuição do Estado de Mato Grosso, determino a 

intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, através de sua procuradoria 

e do Secretario Estadual de Saúde, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe e realize o agendamento da cirurgia ortopédica indicada. 

Após, vistas ao Autor para manifestação e conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005141-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALCIR ANTONIO SAVARIS (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° 1005141-18.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade c/c 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por DALCIR ANTONIO 

SAVARIZ em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. 

Com a inicial vieram os documentos acostados ao Pje. A decisão sob o ID 

28204401, considerando que o endereço indicado à exordial é diferente 

do encartado sob o Id n. 27517203 - Pág. 1, fora determinada a intimação 

da parte autora para que esclareça e junte o comprovante de endereço 

atualizado e legível, sob pena de indeferimento da inicial. Apesar de 

intimada a parte autora na pessoa do douto Defensor Público, não houve o 

cumprimento da ordem de emenda à inicial, como certificado no Id 

30794984. É o relatório. DECIDO. Sem delongas. Como determina o art. 

321, do CPC, observando o Magistrado que a petição inicial não 

acompanha os documentos essenciais ou que apresentem entravem que 

impedem o processamento do feito (art. 320), deve ser concedido o prazo 

para emenda à inicial de 15 (quinze) dias, para que seja sanado o defeito. 

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, caberia à parte requerente cumprir a ordem de emenda. 

Como certificado no Id n. 30794984, apesar de devidamente intimada, a 

parte requerente não juntou aos autos os documentos de forma 

escorreita, deixando, assim, de emendar a petição inicial. 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, com fulcro no inciso I, do art. 485, do 

CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a parte requerente em 

custas, vez que não houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, 

inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não se 

operou a citação. CIÊNCIA ao Ministério Público. 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. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000362-83.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de 

indébito e danos morais proposta por MARIA DO CARMO DE LIMA em face 

de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Com a inicial vieram os documentos 

acostados ao Pje. Sob o ID 28799564, determinada a emenda da inicial sob 

pena de seu indeferimento. Apesar de intimada a parte autora na pessoa 

do causídico, não houve o cumprimento da ordem de emenda à inicial, 

como certificado no Id 30794985. É o relatório. DECIDO. Sem delongas. 

Como determina o art. 321, do CPC, observando o Magistrado que a 

petição inicial não acompanha os documentos essenciais ou que 

apresentem entravem que impedem o processamento do feito (art. 320), 

deve ser concedido o prazo para emenda à inicial de 15 (quinze) dias, 

para que seja sanado o defeito. 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, caberia à parte 

requerente cumprir a ordem de emenda. Como certificado no Id n. 

30794985, apesar de devidamente intimada, a parte requerente não juntou 

aos autos os documentos de forma escorreita, deixando, assim, de 

emendar a petição inicial. 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, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte requerente em custas, vez que não 

houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 
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honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 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. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000364-53.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de 

pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de 

indébito e danos morais proposta por MARIA DO CARMO DE LIMA em face 

de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Com a inicial vieram os documentos 

acostados ao Pje. Sob o ID 28799541, determinada a emenda da inicial sob 

pena de seu indeferimento. Apesar de intimada a parte autora na pessoa 

do causídico, não houve o cumprimento da ordem de emenda à inicial, 

como certificado no Id 30806353. É o relatório. DECIDO. Sem delongas. 

Como determina o art. 321, do CPC, observando o Magistrado que a 

petição inicial não acompanha os documentos essenciais ou que 

apresentem entravem que impedem o processamento do feito (art. 320), 

deve ser concedido o prazo para emenda à inicial de 15 (quinze) dias, 

para que seja sanado o defeito. 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, caberia à parte 

requerente cumprir a ordem de emenda. Como certificado no Id n. 

30806353, apesar de devidamente intimada, a parte requerente não juntou 

aos autos os documentos de forma escorreita, deixando, assim, de 

emendar a petição inicial. 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, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte requerente em custas, vez que não 

houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 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. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003542-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

KAUANE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003542-15.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Kauane Maria da 

Costa, representada por seu genitor, João Batista as Costa, em face de 

Del Moro & Del Moro Ltda. Alega que aos 29/12/2012, na filial de Tapurah, 

a Autora foi contemplada no sorteio de prêmios feito pela requerida, onde 

teria direito a um cruzeiro pelo litoral brasileiro com acompanhante. 

Todavia, a requerida negou-se em lhe disponibilizar o prêmio, pelo que, 

requer sua condenação ao pagamento de R$ 6.985,81 (seis mil, 

novecentos e oitenta e cinco reais com oitenta e um centavos), relativo ao 

valor da viagem, além dos danos morais. Com a inicial, foram anexados 

documentos. Recebida a inicial, foi concedida a Gratuidade de Justiça e 

determinada a citação da requerida, bem como designada audiência de 

conciliação (Id 11215324), a qual ocorreu, sendo infrutífera a tentativa de 

conciliação. Em Contestação (Id 12648799), a requerida alegou que a 

requerente queria usufruir da viagem em período fora da data ofertada no 

regulamento da premiação e que houve sua inércia em marcar a viagem no 

período aprazado, ou seja, de 01/01/2013 a 18/04/2013, conforme 

regulamento sob o Id 12648804. Impugnação onde a autora reitera suas 

razões iniciais. Oportunizada a manifestação das partes sobre o seu 

interesse na produção de outros meios de provas, ambas requereram a 

produção de prova testemunhal (Id´s 13346515 e 13497218). Em atividade 

saneadora (Id 16613816), foi fixado o ponto controvertido, deferida a 

produção de prova oral em audiência e designada audiência instrutória. Em 

audiência instrutória, houve a oitiva das partes e da testemunha arrolada 

pela requerida, Claudio Garcia da Silva, tendo sido deferida a expedição 

de Carta Precatória para a oitiva da testemunha Kelen Cavalheiro e 

homologada a desistência quanto à oitiva da testemunha arrolada pela 

Autora (Id 18199613). Após o cumprimento da missiva, as partes 

apresentaram suas alegações finais (Id´s 28911150 e 29604196) e os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

pedidos improcedem. Com efeito, não houve a comprovação da ocorrência 

do ato ilícito imputado à requerida, qual seja, negativa na entrega do prêmio 

(cupom contendo o vale passagem) à Autora. No ponto, destaco que, em 

audiência instrutória, a Autora desistiu da oitiva da testemunha por si 

arrolada (Id 18199613). Assim, não se desincumbiu do ônus probatório a 

si incumbente. Por sua vez, as testemunhas arroladas pela requerida e 

ouvidas em Juízo, foram firmes e coerentes no sentido de que houve a 

entrega do prêmio (vale passagem) ao genitor da Autora, sendo-lhe 

informado que deveria marcar a viagem diretamente na agencia de 

viagens, no período determinado no regulamento. Contudo, a Autora, 

através de seus genitores, não realizou o agendamento da viagem, dentro 

do período determinado no regulamento. Nesse sentido foi o depoimento 

da testemunha Claudio Garcia: (...) “fiz a entrega do prêmio, do vale 

passagem, prá ele (genitor da Autora) retirar na agencia de viagem; (...) 

foi passado todas as coordenadas para a viagem; (...) trabalho na 

empresa há dezoito anos e em momento algum eu vi acontecer algo assim 

na empresa”; (...) Por sua vez, a testemunha Kelen Cavalheiro declarou 

em Juízo que: (...) “na época foi um sorteio de oito ou dez vales-viagem; 

eles sortearam e entregaram para as pessoas e de todas as pessoas 

sorteadas, só eles não viajaram; (...) eu liguei prá eles; (...) e eles foram 

esperando e quando foram lá (na agencia) já tinha passado o período; (...) 

foi avisado que tinha o período no regulamento e no contato eu falei; (...) 

depois que acabou o período, eles vieram atrás; daí já tinha perdido a 

validade”; (...) Dessa forma, no confronto das versões, tem-se que a 

apresentada pela requerida mostra-se mais verossímel. Destaco que a 

testemunha Kelen foi firme no sentido de que todas as outras pessoas 

sorteadas viajaram e que ela entrou em contato telefônico com a Autora e 

seus genitores; mas esses não agendaram a data da viagem e quando 

decidiram procurar a agencia, já havia transcorrido o prazo previsto no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 11 de 527



regulamento para o agendamento da viagem. Ainda, consta 

expressamente no regulamento da premiação que a viagem deveria ser 

agendada no período de 01/01/2013 a 18/04/2013, conforme regulamento 

sob o Id 12648804. Logo, não se pode atribuir à requerida a 

responsabilidade pelos supostos danos materiais e morais sofridos pela 

Autora. Outrossim, tem-se que o Autor não logrou êxito em comprovar os 

fatos narrados na exordial, sendo que, no confronto das versões 

apresentadas, a que se mostra mais verossímel com o conjunto 

processual probatório é a apresentada pela requerida. Assim, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 

PEÃO DE RODEIO – QUEDA – INCAPACIDADE PERMANENTE – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL 

ENTRE ESTA E OS DANOS SOFRIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se declara nulidades 

quando inexiste prejuízo à parte que as alega. Inteligência dos arts. 249, 

§1º, e 250, p. ú., do CPC, e do princípio da instrumentalidade das formas. 

2. Não demonstrados a ilicitude da conduta da parte Ré, tampouco o nexo 

causal entre esta e os DANOS sofridos pela parte Autora, é 

IMPROCEDENTE a pretensão fundada na responsabilidade civil aquiliana ou 

extracontratual. Inteligência dos arts. 186, 187 e 927, todos do Código 

Civil. 3. Recurso provido. (N.U 0002745-88.2010.8.11.0011, , JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da 

sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 

10% sobre o valor da causa, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do 

artigo 98 do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de 

Justiça. Intimem-se. Certificado o transito em julgado, ao ARQUIVO, com as 

baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003147-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003147-86.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança proposta por IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA em face de 

FELIPE ARTHUR LOPES, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, as partes realizam acordo em audiência preliminar. Sob o ID 

22423580, decisão que homologou o acordo entabulado, suspendendo o 

feito até o decurso do prazo para o integral cumprimento deste. Instada a 

se manifestar, a parte exequente informou o cumprimento do pactuado, 

pleiteando a extinção do feito (ID 30803658). É o relatório do necessário. 

DECIDO. Ante a informação de pagamento nos autos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida às 

custas processuais remanescentes, se houver. Sem honorários 

sucumbenciais, vez que não houve resistência do réu. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002268-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002268-16.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em 

face de MILTON DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. Entre um ato 

e outro, as partes realizam acordo (ID 12890714), carreando-o aos autos. 

Sob o ID 13040985, decisão que homologou o acordo entabulado, 

suspendendo o feito até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

deste. Transcorrido o prazo de suspensão, instada a se manifestar sob 

pena de seu silêncio importar na extinção do feito por satisfação da 

obrigação, a parte autora quedou-se inerte, conforme de infere da 

certidão sob o ID 30815310. É o relatório do necessário. DECIDO. Ante a 

inércia da parte autora acerca do cumprimento integral do acordo 

entabulado, após intimada para tanto, entendo o silêncio da requerente 

como satisfação integral da obrigação. Assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida às 

custas processuais remanescentes, se houver. Sem honorários 

sucumbenciais, vez que não houve resistência do réu. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005501-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005501-50.2019.8.11.0007 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 proposta por INACIO DE SOUZA em face de 

BANCO ITAU C. S.A, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos acostados ao Pje. Sob o ID 27559620, determinada a 

emenda da inicial sob pena de seu indeferimento. Apesar de intimada a 

parte autora na pessoa do causídico, não houve o cumprimento da ordem 

de emenda à inicial, como certificado no Id 30734381. É o relatório. 

DECIDO. Sem delongas. Como determina o art. 321, do CPC, observando o 

Magistrado que a petição inicial não acompanha os documentos 

essenciais ou que apresentem entravem que impedem o processamento 

do feito (art. 320), deve ser concedido o prazo para emenda à inicial de 15 

(quinze) dias, para que seja sanado o defeito. 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, caberia à 

parte requerente cumprir a ordem de emenda. Como certificado no Id n. 

30734381, apesar de devidamente intimada, a parte requerente não juntou 

aos autos os documentos de forma escorreita, deixando, assim, de 

emendar a petição inicial. 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 
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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, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte requerente em custas, vez que não 

houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 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. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003239-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROCHA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA CUNHA OAB - RO2656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARRETO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003239-98.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

revisional de alimentos, visando sua redução, proposta por Moises Rocha 

de Melo em face de Vinicius Barreto dos Santos, representado por sua 

genitora, Shirley Barreto dos Santos. Alega que houve a redução de seus 

rendimentos para R$ 1.557,60 e que, além dessa verba alimentar, paga 

outras duas. Assim, requer a revisão para a fixação dos alimentos na 

quantia relativa a 10% de seus rendimentos líquidos. Com a inicial, vieram 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

determinou-se a citação da parte requerida, o que ocorreu, havendo 

manifestação pela manutenção dos alimentos no patamar fixado (50% do 

salário mínimo – Id 14911426). Juntada do valor atual dos proventos do 

Autor, no valor de R$ 3.041,20 (Id 18197399). Após, designou-se 

audiência de conciliação, instrução e julgamento (Id 17918776), a qual foi 

realizada, com a oitiva da genitora do menor. Apresentação de imagens no 

imóvel de posse/propriedade do Autor, o qual é locado para eventos (Id 

20740872). Oportunizada a manifestação ao Autor, este quedou-se inerte. 

Ainda, houve a manifestação ministerial para intimação pessoal do Autor 

para manifestação sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

questão preliminar a ser apreciada, passo à análise de mérito. É cediço 

que a obrigação alimentar entre pais e filhos firma-se no binômio 

necessidade x possibilidade, havendo ainda a indicação de um terceiro 

requisito, qual seja, a razoabilidade, pela doutrina moderna. Dessa forma, 

há a possibilidade da revisão da verba alimentar, desde que comprovada a 

modificação fática no estado das partes, isto é, comprovada a 

modificação na situação financeira de quem provê os alimentos e a 

integração de necessidades adicionais na vida de quem os recebe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA 

DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA MAJORAÇÃO DO VALOR DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA – DEMONSTRAÇÃO PELA AGRAVANTE ACERCA DA 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL – 

DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.Nos termos do disposto no 

artigo 1699 do Código Civil, 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, a 

majoração do encargo. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018) Outrossim, conforme expresso na decisão saneadora sob o 

Id 17918776, incumbiria ao Autor comprovar a redução de seus 

rendimentos e a suficiência de verba alimentar reduzida para suprir as 

necessidades básicas do filho, de modo a justificar a redução do 

Alimentos, ônus do qual não se desincumbiu. Por sua vez, o requerido 

comprovou que o Autor, além de receber rendimentos fixos no valor de R$ 

3.041,20 (Id 18197399), ainda aufere rendimentos extraordinários, 

decorrentes de aluguel do imóvel cujas imagens foram juntadas sob o Id 

20740872. Ressalto ainda que, oportunizada a manifestação ao Autor 

sobre tais alegações, este quedou-se inerte. Logo, tem-se que o Autor 

não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que, IMPROCEDE o 

pedido inicial. Em consequência, a verba alimentar deve ser mantida em 

seu patamar atual. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil - NCPC). Condeno o Autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do 

CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos. Alta Floresta, MT, 30 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAS GRACAS RAMOS (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 06 de 

Novembro de 2019, às 13h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAS GRACAS RAMOS (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 30432904, foram interpostos tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANETE PEREIRA ROCHA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003196-93.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JANETE 

PEREIRA ROCHA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 
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Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de 

descontos decorrentes de cartão de crédito consignado em folha de 

pagamento que a parte autora alega ser indevido. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da 

alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O 

perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção dos 

descontos até então feitos diretamente na folha de pagamento da parte 

autora poderá privar a requerente de gerenciar de maneira adequada 

seus gastos mensais. Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, 

em casos como este, não existe, pois com eventual improcedência do 

pedido, as cobranças poderão ser efetuadas pela parte requerida. A 

orientação jurisprudencial é clara no sentido de que em casos 

semelhantes é acertada a decisão que determina a suspensão dos 

descontos efetuados diretamente em folha de pagamento da parte. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. 

MANUTENÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Verificado o 

preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, aconselhável, 

por ora, a manutenção da decisão interlocutória que entendeu por deferir 

a antecipação de tutela de urgência, pois presentes os elementos 

autorizadores para tanto. Os documentos acostados pela parte agravante 

não demonstram que a parte autora tinha informações suficientes e claras 

acerca da modalidade imposta – Carta de Crédito Consignado com 

Reserva de Margem Consignável. Assim, a fim de evitar prejuízo à parte 

autora, cabível a manutenção da decisão de antecipação de tutela que 

deferiu a suspensão dos descontos e cancelamento da Reserva de 

Margem Consignável. Cumpre esclarecer que o cancelamento da Reserva 

de Margem Consignável não representa medida irreversível à parte 

agravante, pois caso comprovado no decorrer da instrução processual 

que a autora tinha informação suficiente acerca da contratação do cartão 

de crédito consignado poderá esta ser restabelecida no modo em que 

contratado. Decisão agravada mantida, no ponto. MULTA DIÁRIA. 

Possibilidade. Inteligência dos artigos 536, § 1º, e 537, ambos do CPC. 

VALOR DA ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Embora a natureza apenas 

inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade 

e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. 

Arbitramento na origem de acordo com os parâmetros adotados por esta 

Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080505720, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 

29-05-2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – INDÍCIOS DE 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO. 

Havendo indícios que apontam para a contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado, os descontos nos proventos do Agravado 

padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro grau que, em 

sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” (TJMT. AI, 

14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida 

promova as medidas administrativas objetivando 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). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de agosto de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANETE PEREIRA ROCHA (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 o Recurso apresentado no ID – 30759953, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 17704, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

30759953, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 27 de março de 2020 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TIBES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001263-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI EXECUTADO: SIRLEI TIBES DOS SANTOS Vistos. Efetuada a 

penhora on line relativo a parte do valor exequendo e decorrido o prazo 

sem manifestação da devedora, a parte credora requereu o levantamento, 

bem como informa os dados bancários para transferência e requer, ainda, 

a constrição de veículos registrados em nome da executada. EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação dos valores depositados 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Após a expedição do alvará eletrônico, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002193-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002193-40.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDAS 

LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: 

MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada para praticar no processo 

o ato que lhe competia, isto é, apresentar o endereço atualizado do 

requerido, quedou-se inerte (ID nº. 21904535). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do Meritíssimo Juiz 

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, 29 de julho de 2019. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004980-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que os embargos à execução apresentados pelo Estado de Mato 

Grosso - ID nº 30620374, são tempestivos. Certifico ainda que procedo a 

intimação da parte embargada, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDIMAR APARECIDO RAMOS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Setembro de 2019, às 16:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDIMAR APARECIDO RAMOS BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 30385613, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003833-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DALL AMARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003833-44.2019.8.11.0007 REQUERENTE: NATALINA DALL 

AMARIA DOS SANTOS REQUERIDO: LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA - 

ME, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, CPC. Alega a Autora que na data de 11/01/2018 efetuou o 

pagamento do boleto de anuidade de sua carteira profissional de 

enfermagem, relativa ao ano de 2018, no valor de R$266,76 (duzentos e 

sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), o qual foi pago no 

estabelecimento da requerida Lotérica Grana Fácil. Contudo, segundo a 

autora seu nome foi inserido no rol de mal pagadores, pelo não pagamento 

da anuidade de 2018, sendo que a autora entrou em contato com seu 

conselho de classe explicando que o referido estava pago, mas a corré 

Conselho Regional de Enfermagem não localizou o pagamento, tendo a 

autora que pagar novamente o boleto, razão pela qual, pleiteia a repetição 

do indébito e indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 

24780176), a requerida Conselho Regional de Enfermagem do Mato 

Grosso, sustentou a ilegitimidade absoluta deste Juízo para julgar a 

demanda, sob o argumento de que a ré trata-se de entidade Autárquica 

Federal instituída pela Lei 5.905/73, do qual é competente para julgar a lide 

a Justiça Federal. Com razão a requerida, de acordo com o artigo 1º da Lei 

5.905/73, os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem (COREN) são 

consideradas autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, sendo que o processamento de ações que envolvam o 

referido conselho de classe são de competência da Justiça Federal, nos 

termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Desse modo, o feito 

deve ser extinto. Ante o exposto, em razão da incompetência deste 

Juizado Estadual para processar e julgar demanda que tenha como parte 

autarquia federal, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se, findo o período da suspensão 

dos prazos processuais (Portaria Conjunta nº 249/2020). Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 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: 1004203-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BECHARA LOZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004203-23.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA 

BECHARA LOZANO REQUERIDO: MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

II, do vigente Código de Processo Civil. A parte autora pretende a 

cobrança de valores oriundos ao contrato de prestação de serviços para 

a requerida, juntando o referido contrato no Id nº 24266070. Em 

contestação (Id nº 26122802) a requerida alega preliminar de 

incompetência territorial em relação à cláusula de eleição de foro, 

estipulada no contrato de prestação de serviços, que constou como foro 

competente para dirimir avenças o da Comarca de Garuva-SC. Pois bem, 

analisando o contrato de prestação de serviços juntado pela autora, 

verifica-se que, de fato, restou estipulado pelas partes na cláusula oitava 
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a eleição de foro da Comarca de Garuva/SC, e, nos termos do art. 63 do 

Código de Processo Civil, é possível as partes modificarem a competência, 

elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e 

obrigações. Desse modo, a presente demanda deve ser extinta, por ser 

este Juízo incompetente para julgar o feito diante da cláusula de eleição de 

foro. Ante o exposto, em razão da incompetência territorial desde Juizado 

Especial Cível JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Findo o período de suspensão dos prazos 

processuais estabelecido na Portaria Conjunta nº 249/2020, INTIMEM-SE 

as partes. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004696-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004696-97.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CAIO CESAR 

CALDI EXECUTADO: JOAO LEITE DE CARVALHO Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge dos autos que 

a parte credora informou que o devedor efetuou o pagamento integral do 

débito, tendo o exequente pugnado pela extinção da ação, consoante se 

depreende do petitório acostado ao ID nº. 30562359. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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 o despacho proferido 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002553-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA IAKESTEST MATHEUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002553-38.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA 

IAKESTEST MATHEUS BRITO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a 

parte autora concorda com o valor depositado, bem como informa a conta 

para transferência do valor (Id nº 28470977). EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do advogado da parte credora, desde que tenha poder expresso para 

receber no instrumento de procuração. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT para fim de cobrança pela CAA. Intime-se. Após, arquive-se 

Alta Floresta/MT, 30 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005009-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SOARES MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 1005009-58.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: OSVALDO 

SOARES MEIRA EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, conforme cálculo apresentado no Id nº 

30624665, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 30 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: 1001628-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001628-08.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VILMA VILLELA 

SCHWINGEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLY FRANCIELE 

RUELIS POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 30 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: 1001629-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR M SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001629-90.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JAIRO CEZAR 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

POLO PASSIVO: VALDIR M SIQUEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 
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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: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MILCZUK - COMERCIO - 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: 1003382-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: A. DE J. DINIZ 

MULIZINE - DECORACOES - ME EXECUTADO: J A MILCZUK - COMERCIO - 

ME Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou parcialmente frutífera a tentativa, 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. Assim, 

DEFIRO o pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, 

sendo que na consulta não foram encontrados veículos registrados, 

consoante extrato anexo. INDEFIRO o pleito formulado de pesquisa via 

sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido sistema, por ser 

uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e declarações 

sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como 

medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De 

fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. INDEFIRO, também, o pedido de expedição de ofício ao Cartório do 

1° Ofício, tendo em vista que a própria parte pode diligenciar e obter as 

informações necessárias quanto à existência de bens no referido órgão. 

INDEFIRO, ainda, o pedido referente à suspensão da CNH do executado, 

tendo em vista que a medida atípica pleiteada extrapola os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o 

princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a 

utilização do instituto como penalidade processual, conforme precedentes 

do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 

AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA 

RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 

139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no 

sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem 

extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao 

devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade 

processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem 

consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e 

Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à 

satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com 

a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 

1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso 

especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no 

AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). Intimem-se as partes acerca da penhora 

parcial realizada. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004376-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004376-47.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado pela Fazenda Pública, eis que o credor já 

apresentou a certidão em Juízo, em cumprimento ao Enunciado nº 126 do 

Fonake. Não havendo interposição de embargos pelo ente público 

executado, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor na 

petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Na 

sequência, determino a elaboração do cálculo e a expedição de RPV, 

diretamente no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), nos termos da 

Portaria nº 528/2019-PRESS-TJMT. Após, encaminhe-se o RPV 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com a 

ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 8010811-88.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAIARA OCHIUTO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AUREA DE SOUZA OCHIUTO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LEÃO DE OLIVEIRA- ESPÓLIO (EMBARGADO)

LUIS CARLOS DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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MILTON VALENTIM DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BOMFIM DE OLIVEIRA SILVA OAB - 049.806.248-12 

(REPRESENTANTE)

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: 8010811-88.2014.8.11.0007 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

WILLIAM JOSE LIMA, CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA, AUREA DE 

SOUZA OCHIUTO LIMA, THAIARA OCHIUTO LIMA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: LUIS CARLOS DE QUEIROZ, MILTON VALENTIM DA SILVA 

EMBARGADO: JOAQUIM LEÃO DE OLIVEIRA- ESPÓLIO REPRESENTANTE: 

TEREZINHA BOMFIM DE OLIVEIRA SILVA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, eis que as provas carreadas aos 

autos são suficientes ao julgamento da lide, INDEFIRO o pleito de ambas as 

partes de designação de audiência de instrução e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, pois presente in casu, a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – PRELIMINARES ALEGADAS 

PELO ESPÓLIO DE JOAQUIM DE OLIVEIRA a) Ilegitimidade de Parte 

Sustenta o Embargado que os Embargantes não possuem legitimidade 

para opor embargos de terceiros, uma vez que não são terceiros em 

relação ao Sr. Luis Carlos de Queiroz, posto que afirmam que houve um 

“contrato verbal” com o Sr. Hamilton Ferreira Silva. Compulsando os autos, 

observo que na escritura pública de compra e venda do imóvel de Id nº 

1779776, datada em 05/03/1987, consta como vendedor a pessoa de Luiz 

Carlos de Queiroz e sua esposa Leonice de Oliveira de Paula Queiroz e 

como comprador Hamilton Ferreira da Silva. Posteriormente, consta 

devidamente registrado na matrícula do imóvel (Id nº 1779768) que na data 

de 02/04/2014, ou seja, anteriormente à averbação da penhora em 

questão, houve a transmissão da propriedade de Luiz Carlos de Queiroz 

para as Embargantes Camilla Ochiuto Lima Ortega e Thaiara Ochiuto Lima. 

Nos autos principais da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº 

8010891-52.2014.811.0007, que gerou a penhora do imóvel debatido, a 

constituição da penhora deu-se em cumprimento à ordem judicial, 

conforme ofício expedido em 12/09/2014 (Id nº 9729678 daqueles autos), 

ou seja, em data posterior à venda do bem às Embargantes. Neste sentido, 

a Súmula nº 84 do STJ nos ensina que: “é admissível a oposição de 

embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do 

compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do 

registro". Deste modo, verifica-se a legitimidade das Embargantes na 

condição de proprietárias e terceiras interessadas, independentemente de 

ter havido ou não contrato verbal com o Sr. Hamilton Ferreira da Silva, 

porquanto o bem imóvel adquirido por escritura pública de compra e venda 

pertencia legalmente ao Sr. Luiz Carlos de Queiroz, sobre o qual recai à 

dívida. Portanto, legitimadas as partes, rejeito a preliminar. b) Não 

Concordância com a Substituição do Bem Por não se tratar de matéria 

preliminar constante no rol do art. 337 do CPC, postergo sua análise para o 

mérito da demanda. Indefiro a preliminar. c) Interesse de Agir No caso 

vertente, as Embargantes comprovaram mediante averbação de escritura 

pública de compra e venda constante na matrícula do imóvel penhorado (Id 

nº 1779768), que são proprietárias do referido bem sobre qual recai dívida 

em nome de terceiro, isto é, estão sendo preteridas em seu direito de 

propriedade, demonstrando assim legítimo interesse de agir na demanda. 

Indefiro a preliminar. II – PRELIMINAR SUCITADA PELOS EMBARGANTES 

WILLIAN JOSÉ LIMA, AUREA DESOUZA OCHIUTO LIMA, CAMILLA 

OCHIUTO LIMA ORTEGA E THAIARA OCHIUTO LIMA. a) Da Revelia do 

Espólio de Joaquim Leão de Oliveira Insurge os Embargantes que, na 

audiência de conciliação, o patrono do embargado Espolio de Joaquim 

Leão de Oliveira requereu prazo para a juntada de atestado médico que 

justificasse a ausência desta parte à audiência. Em cumprimento, 

apresentou um atestado médico que declarou que a inventariante do 

referido embargado foi submetida a tratamento cirúrgico no dia 10/06/2017 

e possui sequela que não permite viajar em transporte que exija 

deslocamento a pé. Contudo, consta no atestado a ocorrência do 

problema de saúde mencionado, quase 02 (dois) anos antes da data da 

audiência, sendo que atualmente os meios de transportes possuem várias 

alternativas de acomodações e transportes especiais para idosos e 

doentes, sendo que o embargado possuía tempo hábil para providenciar 

seu comparecimento em audiência ou ter nomeado procurador para 

representá-lo, o que não o fez, o que ensejou o pedido de decretação da 

sua revelia. Frisa-se que, analisando o atestado médico juntado pela parte 

Embargada Sra. Terezinha Bomfim de Oliveira Silva, inventariante do 

Espólio de Joaquim Leão da Silva, vê-se que o referido atestado é datado 

em 14/01/2019, ou seja, 10 (dez) dias antes da audiência de conciliação 

realizada em 24/01/2019 (Id nº 17563903), contendo a informação de que 

a Embargada “não apresenta condições para caminhar pequenos trajetos 

ou viajar em transportes que exijam deslocamento a pé”, bem como, relata 

que realizou procedimento cirúrgico em 10/06/2017, aproximadamente 1 

ano e 08 meses antes da audiência. Nessa monta, ainda que se considere 

possíveis sequelas decorrentes dos problemas de saúde da Embargada, o 

atestado médico não comprova a incapacidade total de locomoção da 

Embargada que fosse suficiente a justificar sua ausência na audiência, 

apenas relata a restrição aos deslocamentos a pé. Logo, não estando a 

Embargada comprovadamente inválida e com a existência de meios de 

transportes cada vez mais acessíveis a pessoas idosas ou portadoras de 

deficiência, obrigatoriamente garantido por lei (Lei 13.146/2015), a 

justificativa e atestado médico apresentado pela Embargada não prospera. 

Acerca da obrigatoriedade do comparecimento pessoal da parte nos 

Juizados Especiais Cíveis, encontra respaldo na Lei 9.099/95 em seu 

artigo 20, que assim prevê: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Os Enunciados nº 20 e 78 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) também corroboram com 

esta obrigatoriedade, inclusive, estabelecendo que o oferecimento de 

resposta escrita não dispensa o comparecimento pessoal, vejamos: 

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia Inobstante, apesar de devidamente citada e intimada com 

bastante antecedência, a Embargada (Id nº 17325897) não compareceu à 

Sessão de Conciliação (Id nº 17563903), razão pela qual requereram os 

Embargantes a decretação da revelia. Desse modo, ainda que a 

Embargada tenha apresentado impugnação aos embargos no prazo legal, 

forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 

20 da Lei nº. 9.099/95 e Enunciados nº 20 e 78 do FONAJE. Acolho a 

preliminar e DECRETO A REVELIA da parte Embargada Espólio de Joaquim 

Leão de Oliveira, ante o não comparecimento injustificado da inventariante 

Terezinha Bomfim de Oliveira Silva à audiência de conciliação. III – MÉRITO 

Inicialmente, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, decreto a REVELIA do 

Embargado Luiz Carlos de Queiroz, eis que devidamente intimado (Id nº 

16979503) não compareceu a audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Decreto, ainda, a REVELIA em face do outro Embargado 

Milton Valentim da Silva, haja vista que o mesmo fora citado e intimado 

desta ação (Id nº 1779828), compareceu à sessão de conciliação (Id nº 

1779832), mas não apresentou contestação. Trata-se de Embargos de 

Terceiro opostos por WILLIAM JOSE LIMA, CAMILLA OCHIUTO LIMA 

ORTEGA, AUREA DE SOUZA OCHIUTO LIMA E THAIARA OCHIUTO LIMA, 

alegando que são legítimos possuidores e proprietárias do imóvel 

denominado Lote Urbano nº. 23, Quadra nº. 05, Setor C, Matrícula 2010, L. 

2-J, situado em Alta Floresta/MT, o qual fora indevidamente penhorado nos 

autos nº. 2858-64.2004.811.0007 – Código 33507 , eis que não pertence 

há mais de 20 (vinte) anos ao executado daqueles autos Sr. Luiz Carlos 

de Queiroz. Alegam, em síntese, que por volta do ano de 1992 adquiriram 

o imóvel supracitado de forma verbal do Sr. Hamilton Ferreira da Silva, que 

por sua vez havia comprado mediante contrato de compra e venda do Sr. 

Luiz Carlos Queiroz, sendo que desde que adquiriram o imóvel 

verbalmente não conseguiram efetuar a transferência porque em nome do 

antigo proprietário Luiz Carlos recaiam dívidas, que ao longo do tempo 

foram quitadas pelos embargantes e somente no ano de 2014 

conseguiram transferir o imóvel às embargantes, juntando inúmeros 

documentos para fins de prova da posse há mais de 20 (vinte) anos antes 

da penhora. Por fim, sustentam a nulidade da penhora realizada sobre o 

imóvel que, além de não pertencer há anos ao executado Luiz Carlos 

Queiroz, já estava averbada em nome de terceiras estranhas à lide e 

também o imóvel é bem de família sendo o local de residência dos 

embargantes/possuidores William e Aurea. Por fim, aduzem excesso à 

execução e indicam outros bens em nome do Executado Luiz Carlos como 

substituição ao bem penhorado erroneamente. Em impugnação ao 

embargos (Id nº 17877352) o embargado Espólio de Joaquim Leão de 
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Oliveira sustenta a legitimidade da penhora realizada, posto que na época 

da pesquisa de bens no cartório realizada em 29 de Julho de 2013, a 

matrícula do imóvel encontrava-se em nome do executado Luiz Carlos, 

sendo que posteriormente quando da realização da penhora efetivada 

12/09/2014, o imóvel já havia sido transferido ao nome das embargantes, 

contudo, o embargado não pode ser prejudicado pela morosidade do 

Poder Judiciário em despachar ou proferir decisão. Sustenta, ainda, que 

não concorda com a substituição do bem penhorado por outros indicados 

pelos embargantes, porque consta da matrícula atualizada do imóvel rural, 

como proprietária a Sra.Leonice Oliveira de Paula Queiroz, que é esposa 

do Executado Luiz Carlos, no entanto, o referido imóvel rural constitui bem 

de herança e, segundo arguiu, com base no Código Civil, excluem-se da 

comunhão e, portanto, não se comunicam às dívidas do esposo. Por fim, 

aduz que não existem provas de que o imóvel penhorado seja bem de 

família, porque na matrícula não consta nenhuma construção averbada, 

sendo que a proprietária Camilla reside em endereço diferente a do imóvel 

penhorado, não havendo que se falar em nulidade da penhora ou excesso 

de execução, requerendo a improcedência e a litigância de má-fé, com a 

manutenção da penhora. Pois bem, em análise aos documentos juntados 

pelos embargantes, tenho que a qualidade de possuidores dos Senhores 

Willian José de Lima e Aurea de Souza Ochiuto Lima restou devidamente 

comprovada pelos inúmeros documentos que acompanham a defesa, tais 

como: faturas de energia em nome do antigo possuidor Hamilton; faturas 

de energia elétrica antigas em nome da Sra. Aurea, sendo algumas 

datadas entre 2011 a 2013 (Id nº 1779781/ 1779782/ 1779783/ 1779784/ 

1779784/ 1779785/ 1779788/ 1779789/ 1779790/ 1779795/ 1779787/ 

1779793/ 1779792); fatura de água (Id nº 1779807); faturas de telefone 

em nome do Sr. Willian, datada em 2013 (Id nº 1779804; Carnê de IPTU 

com datas de 2013 e 2014 também em nome do Sr. Willian (Id nº 1779805/ 

1779806); declaração da Prefeitura Municipal de Alta Floresta no Id nº 

1779801, atestando que o Sr. William residente e domiciliado na Rua C-04, 

nº 424, Setor C, é contribuinte desde 2002 do imóvel denominado Lote 

Urbano nº 23, Qd. 005, Setor C, sob a Matrícula nº 2.010-L 2-J. A 

condição de proprietária das embargantes Camilla Ochiuto Lima Ortega e 

ThiaraOchiuto Lima do imóvel ora penhorado foi comprovado pela matrícula 

nº 2.010, acostada ao Id nº 1779768, onde na data de 02/04/2014 houve a 

regular transferência de titularidade do executado e ex-proprietário Luiz 

Carlos para as embargantes, o que se deu antes mesmo da averbação da 

penhora. Não obstante, pela matrícula do imóvel penhorado de Id nº 

1779768, nota-se que constam duas averbações de penhora por 

Execução Fiscal oriundas de processos da Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta em face de Willian José Lima, onde foi penhorado o imóvel 

objeto da lide em duas oportunidades nos anos de 2010 e 2011, as quais 

foram baixadas posteriormente, corroborando com a declaração da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta de Id nº 1779801 de que o Sr. William 

era o possuidor do imóvel localizado na Rua C-04, nº 424, Setor C, há 

vários anos. Frisa-se que, independente das datas acostadas aos 

documentos, todos possuem datas anteriores até mesmo do que a 

decisão que determinou a penhora, por tudo o que consta, conclui-se que 

o bem penhorado é de propriedade dos embargantes, terceiros estranhos 

à lide, muito anos antes da propositura da ação principal (ação de 

execução que ocasionou os presentes embargos). Quanto às alegações 

do Embargado revel, sobre a transferência anteriormente realizada entre 

Sr. William e o Executado Luiz Carlos, bem como o argumento de ausência 

de provas quanto ao contrato de compra e venda verbal realizado entre 

Sr. William e o antigo proprietário Hamilton, é irrelevante ao presente 

processo, eis que não restam dúvidas pelas provas carreadas nestes 

autos que os embargantes há muitos anos possuem a posse do imóvel 

penhorado. Ademais, consta registrado na matrícula do imóvel nº 2.010-L 

(Id nº 1779768) que na data de 02/04/2014 houve a transmissão da 

propriedade do imóvel de Luiz Carlos de Queiroz para as Embargantes 

Camilla Ochiuto Lima Ortega eThaiaraOchiuto Lima, sendo notável ainda 

que o ex-proprietário Luiz Carlos possuía dívidas de hipoteca e penhoras 

judiciais averbadas à matrícula, fato impeditivo de venda do imóvel, o que 

por consequência realmente impedia a transferência anterior da 

propriedade como sustentado pelos terceiros embargantes. Tanto é que, 

analisando os documentos, nota-se que tão logo baixada a última restrição 

(hipoteca) houve a transferência de propriedade. Por conseguinte, nos 

autos principais da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº 

8010891-52.2014.811.0007, que gerou a penhora do imóvel debatido, 

observo que a constituição da penhora deu-se com a expedição do ofício 

pelo Poder Judiciário em 12 de Setembro de 2014 (Id nº 9729678 daqueles 

autos), ou seja, POSTERIORMENTE a transferência de titularidade do bem 

realizada em favor das Embargantes Camilla e Thaiara que ocorrera em 02 

de Abril de 2014. In casu, é indiscutível que nenhuma das partes pode ser 

prejudicada pela morosidade do Poder Judiciário, contudo, noto que o 

registro de penhora pelo Cartório de Registro Civil não se deu com 

agilidade porque o próprio Embargado Espólio de Joaquim Leão não 

providenciou o pagamento dos emolumentos necessários a averbação, 

conforme Ofício encaminha pela Serventia de Id nº 1781353, dos autos 

principais. Assim, a morosidade quanto à realização da averbação da 

penhora deu-se pela própria torpeza do Embargado e não do Poder 

Judiciário. Diante das provas e argumentos apresentados, tenho que o 

Embargado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Embargantes, 

nos termos dos art. 373, II do Código de Processo Civil. E com base no 

livre convencimento motivado disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 

9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Resta então amplamente comprovado que o 

imóvel objeto de penhora – matrícula nº 2.010-L 2-J, é legalmente de 

propriedade das Terceiras Embargantes Camilla e Thaiara, sendo que 

seus genitores William e Aurea provaram a posse do referido bem muitos 

anos antes da existência desta demanda, não havendo nos autos 

nenhuma hipótese de fraude à execução ou de conhecimento anterior 

pelos terceiros embargantes da existência desta ação, não sendo nenhum 

deles os devedores da ação principal que ocasionou a penhora do imóvel 

em discussão. Portanto, as dívidas contraídas pelo Executado Luiz Carlos 

Queiroz não devem recair sobre o bem legítimo de terceiro, sendo o 

reconhecimento da nulidade e destituição da penhora realizado no imóvel 

de propriedade dos Terceiros Embargantes é medida que se impõem! E 

neste sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssono 

em afirmar que a aquisição de bem imóvel por terceiros antes do registro 

da penhora invalida o ato de constrição, vejamos: EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA VIA RENAJUD. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS 

ANTES DO REGISTRO DA PENHORA. VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA 

EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO. TERCEIRO 

ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. 

APELO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de bem adquirido de pessoa 

executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo 

nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há 

falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da 

penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a 

esse ato e resguardar interesses de terceiro. 2. Vencido em grau 

recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, 

pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a 

prolação da sentença de piso. 3. Recurso desprovido. (TJMT - APL: 

495742017, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Publicação: 

10/12/2019). EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 

POSSE E/OU PROPRIEDADE DEMONSTRADA. REGISTRO DO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. DESNECESSÁRIO. 

PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES 

NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 

ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. MAJORAÇÃO (ART. 85, §11º, DO CPC). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a realização de prova pericial ou em 

audiência se mostrar desnecessária ao deslinde da controvérsia pode o 

Magistrado proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

I do Código de Processo Civil, sem ensejar em violação ao contraditório, a 

ampla defesa e nem em cerceamento de defesa. Aquele que não faz parte 

do processo executivo e sofre constrição sobre bens que detenha a 

posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos 

artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência do 

registro do contrato particular de compra e venda perante o Cartório de 

Registro de Imóveis, não impede que o Apelante busque, mediante a 

oposição de embargos de terceiro, a tutela jurisdicional para proteção do 

seu patrimônio. Inteligência da Súmula 84, do STJ. O instituto da fraude à 

execução exige para sua configuração, de forma concomitante, que o 

negócio jurídico envolvendo o bem do executado seja concretizado em 

período posterior à citação deste no feito executivo, bem como que já 

tenha sido averbada a inscrição da penhora na matrícula do imóvel pelo 

Cartório de Registro Imobiliário (Súmula 375 do STJ). Não se pode imputar 
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ao adquirente, presumidamente de boa-fé, o conhecimento acerca do 

processo executivo, se quando da aquisição do bem inexistia gravame 

que impedisse a transação sobre o referido imóvel. Nos embargos de 

terceiro o ônus sucumbencial deverá ser arbitrado com base no princípio 

da causalidade. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 

1452840/SP representativo de controvérsia. Nos termos do art. 85, §11º, 

do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária 

anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 

2º, do art. 85, do CPC. (TJMT - APL: 261572018, Relator: CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS, Data de Publicação: 19/09/2018). Com o 

reconhecimento da nulidade e desconstituição da penhora realizada no 

bem imóvel de legítima propriedade dos Terceiros Embargantes, a análise 

das teses de bem de família e excesso de execução restam prejudicadas. 

Por derradeiro, os Embargantes apresentaram documentos de bens 

móveis e imóvel (Id nº 1779799/ 1779798) em nome do Executado Luiz 

Carlos Queiroz como substituição do bem ora penhorado, contudo, o 

Embargado já manifestou sua recusa sobre a indicação alegando que o 

imóvel rural de matrícula nº 6.122 L 2-AD, é bem de herança em nome da 

esposa do Executado Luiz Carlos, todavia, como dito acima, com a 

decretação da desconstituição e nulidade da penhora resta prejudicado a 

análise do pedido, cabendo ao Embargado promover nos autos de 

execução o andamento do feito. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 678, do Código de Processo Civil ACOLHO OS EMBARGOS 

DE TERCEIROS interpostos no Id nº 1779772 para: a) DECRETAR A 

REVELIA da parte Embargada Espólio de Joaquim Leão de Oliveira, ante o 

não comparecimento injustificado da inventariante Terezinha Bomfim de 

Oliveira Silva à audiência de conciliação, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 e do Enunciado nº 20 e 78 do FONAJE; b) DECRETAR A REVELIA 

do Embargado Luiz Carlos de Queiroz, eis que devidamente intimado (Id nº 

16979503) não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação; c) DECRETAR A REVELIA em face do outro Embargado 

Milton Valentim da Silva, haja vista que o mesmo fora intimado desta ação 

(Id nº 1779828), compareceu à sessão de conciliação (Id nº 1779832) 

mas não apresentou contestação. d) DECRETAR A NULIDADE E 

DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA realizada sobre o imóvel denominado 

Lote Urbano nº. 23, Quadra nº. 05, Setor C, Matrícula 2010, L. 2-J, com 

área de 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua C-04, nº. 

424, Setor C, município de Alta Floresta/MT, tendo como possuidores dos 

Embargantes William José Lima e Aurea de Souza Ochiuto Lima e de 

propriedade das Embargantes Camilla Ochiuto Lima Ortega e 

ThaiaraOchiuto Lima; e) DETERMINAR que a Secretaria deste Juízo 

providencie, no prazo de 05 dias, a expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis deste município, requisitando que promova a baixa da 

averbação de penhora na matrícula 2010, L. 2-J, oriunda dos autos nº 

8010891-52.2014.811.0007. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado e cumprida a determinação supra, 

traslade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado aos 

autos principais e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1002374-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (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: 1002374-07.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELZA GARCIA 

DA ROSA LISBOA REQUERIDO: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela requerente 

contra a decisão exarada no Id nº 29546447, que indeferiu a assistência 

judiciária gratuita, em razão de condenação por litigância de má fé. 

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (certidão de Id nº 

30768525). É o necessário. DECIDO. É cediço que os embargos 

declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO 

em sede de Juizado Especial, 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. Sobre o tema, colaciono entendimento 

jurisprudencial: "E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S . A G R A V O 

D E INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO 

GRAU. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. Por 

ausência de previsão legal não é cabível o recurso contra decisões 

interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais. Exceção à regra é 

a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, que estabelece a 

possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou tutela, em razão 

do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. Não há 

contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que enfrentou 

claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de efeitos 

infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública do RS, 

Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 

30/08/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite 

recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem 

como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a 

sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que 

negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em sede de 

cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 71008337511, Turma Recursal da Fazenda 

Pública do RS, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em 31/01/2019). Desta feita, forçoso não conhecer dos embargos 

declaratórios interpostos contra decisão que não é passível de recurso. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no ID n.º 29843413 com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. 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. Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do 

preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o 

recurso apresentado no Id nº 27314533 não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Diante disso, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação a eventuais custas processuais pendentes de quitação, se for 

o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

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: 1001935-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES 

NETO EXECUTADO: DIEGO DOS SANTOS LOPES Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Nota-se 

dos autos que a parte credora postulou pela suspensão da ação para a 

localização de bens do devedor passíveis de penhora. O mencionado 

pedido foi deferido, constando na decisão que após o decurso do prazo o 

exequente deveria indicar bens, independente de nova intimação, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito (ID nº. 26772722). 

Entretanto, apesar de intimada dessa decisão, a referida parte 

permaneceu inerte, conforme certidão lançada no ID nº. 30757884, razão 

pela qual impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1003904-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAFAREL GAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003904-46.2019.8.11.0007. REQUERENTE: TAFAREL GAMBA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 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 da preliminar 

arguida: 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. O Reclamante propôs a presente ação objetivando ser 

ressarcido dos danos morais que entende ter sofrido em razão de falha 

na prestação de serviços de transporte aéreo das Reclamadas, em 

virtude de ter adquirido passagem aérea com destino a Natal-RN 

referentes a um pacote de viagem de 9 (nove) diárias, partindo de 

Cuiabá-MT na data de 12.08.2019 com volta em 21.08.2019. Sustenta que 

na data de 07/08/2019 recebeu a informação de que não seria possível 

realizar a viagem, tendo somente disponibilidade de voo para outro destino 

ou devolução do valor pago. Por fim, assevera que não anuiu com a 

quebra de contrato ofertada pelas reclamadas, uma vez que já vinha 

planejando a viagem com bastante antecedência, motivando a propositura 

da presente ação. Citadas, as Reclamadas ofertaram contestação, 

sustentando pela inexistência de ato ilícito praticado, pois informaram a 

autora sobre o respectivo cancelamento dos voos, 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 do 

autor, 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 da passagem para o dia e 

hora marcados. Certo também e inconteste que não usufruiu do serviço 

contratado na forma estipulada no contrato de transporte aéreo. As 

reclamadas, por sua vez, não trouxeram 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 do cancelamento do voo na data e hora 

marcados contratado pela parte autora, e a submissão dos passageiros a 

incerteza de horários, sem receber qualquer atendimento no que diz 

respeito a descanso, refeições etc., situação esta, extremamente 

estressante. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem as reclamadas, 

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 as Reclamadas deixaram de fornecer serviço adequado. 

Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao 

Reclamante, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos serviços 

de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e incômodos a 

viajante, uma vez que foi surpreendida com o cancelamento do voo após 

gerar muita expectativa. 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: (GRIFO) “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS- PACOTE DE VIAGEM CONTRATADO COM 

AGÊNCIA DE VIAGENS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E 

OPERADORA DE TURISMO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC - 

QUEBRA DE ÔNIBUS, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO 

TRANSPORTE INCLUlDO NO PACOTE TURÍSTICO - FATO PLENAMENTE 

PREVISÍVEL - CASO FORTUINO NÃO EVIDENCIADO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER FIXADA EM 

VALOR ÍNFIMO OU ALVITANTE, MAS CONSIDERADA TENDO EM VISTA A 

NEGLIGENTE OMISSÃO, OS TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES 

CAUSADAS, DADO O CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS MORATÔRIOS DA 

CITAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA- RECURSOS IMPROVIDOS. TJ-SP - 

Apelação APL 7140835400 SP (TJ-SP) – Jurisprudência / Data de 

publicação: 03/09/2008” 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 
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vulnerabilidade financeira da reclamante, 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, o qual se 

apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para 

o fim de CONDENAR as empresas Reclamadas, a pagarem, de forma 

solidária, indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) 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, 30 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003736-44.2019.8.11.0007. REQUERENTE: LUCAS VIANA DE ARAUJO 

MUNHOZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

a análise do MÉRITO. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida 

LUCAS VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por onde a parte autora alega 

ter sofrido suspensão indevida no fornecimento de energia por ordem da 

empresa reclamada, pois a empresa retirou o padrão de sua residência 

sem qualquer comunicação prévia. Assevera que buscou solução perante 

a empresa reclamada, sem lograr êxito, motivando a propositura da 

presente ação. Pois bem. Os pedidos autorais são procedentes. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Competia à 

requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora, consoante artigo 373 , inciso II, do CPC , ônus do qual não se 

desincumbiu, na medida em que não demonstrou a regularidade na 

conduta perpetrada, não se prestando para tal fim as telas sistêmicas 

apresentadas nos autos, dada a sua indiscutível unilateralidade. A ré não 

nega a suspensão dos serviços de energia elétrica, manifestando, tão 

somente, através de telas sistêmicas, a notícia de que a unidade 

consumidora estava desligada desde 2016, a pedido do antigo titular. 3. 

Ilícito o corte de energia elétrica, no caso em tela, pois em desrespeito ao 

procedimento previsto na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, por ausência 

de notificação prévia. Desta feita, a omissão em obedecer às regras da 

Resolução nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento 

normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a 

Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a 

efeito pela Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o 

princípio da ampla defesa e do contraditório. Referente ao tema a 

jurisprudência pátria vem firmando entendimento: (GRIFO) “EMENTA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MEDIDOR RETIRADO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORA SEM ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a autora 

que em 28/03/2016, foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em 

sua residência por três dias, em virtude da retirada do aparelho medidor 

de luz, sem autorização ou aviso prévio. Refere que as faturas de energia 

elétrica estavam devidamente quitadas, sem qualquer débito pendente com 

a companhia (fls. 20, 21, 22). 2. Competia à requerida provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante artigo 

373 , inciso II, do CPC , ônus do qual não se desincumbiu, na medida em 

que não demonstrou a regularidade na conduta perpetrada, não se 

prestando para tal fim as telas sistêmicas apresentadas nos autos, dada a 

sua indiscutível unilateralidade. A ré não nega a suspensão dos serviços 

de energia elétrica, manifestando, tão somente, através de telas 

sistêmicas, a notícia de interrupção por apenas 44 minutos. 3. Ilícito o corte 

de energia elétrica, no caso em tela, pois em desrespeito ao procedimento 

previsto na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, por ausência de notificação 

prévia. Danos morais... configurados. 4. Quantum fixado em R$ 

2.000,00(...) que resta mantido, o que se mostra adequado às 

circunstâncias do caso concreto, bem assim aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. 5. No que tange ao 

termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não socorre a autora, já que, 

em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos os juros a 

contar da citação, nos exatos termos da sentença. RECURSOS 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006631154, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em 13/09/2017). TJ-RS - Recurso Cível 71006631154 RS 

(TJ-RS)” No que tange ao pedido de condenação em danos morais, 

mostra-se devida a indenização, pois a reclamada agiu com inobservância 

aos preceitos básicos do consumidor e de forma absolutamente arbitrária, 

evidenciando ainda que houve corte de energia. O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tenho 

entendimento formado de que o serviço público deve ser prestado de 

modo contínuo, principalmente, em se tratando de serviço fornecido pela 

ré, considerado, atualmente, de caráter essencial, bem como no disposto 

no art. 6.º, da Lei 8.997/95, especialmente o seu § 1º, não há que se falar 

em suspensão no fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos: "Art. 

6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço 

adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e 

modicidade das tarifas." Ora, a demora na religação da unidade 

suspendeu o fornecimento de energia do requerente e por óbvio expôs ele 

e sua família a constrangimento e à aflição significativa diante de diversos 

transtornos, resultando daí a obrigação de indenizar. A propósito, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que "não há falar em prova do 

dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a 

condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de Processo 

Civil." (STJ, 3ª T, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684.). 

Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por danos 

morais pela falha no fornecimento de energia elétrica. 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$ 

7.000,00 (sete 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 Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados a 

inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 
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cento) ao mês, a partir da citação. CONFIRMO a tutela deferia na id 

22938375. 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, 30 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 E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003879-33.2019.8.11.0007. REQUERENTE: HELOISA LIZZI DOS SANTOS 

GAMBA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 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 da preliminar 

arguida: 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. A Reclamante propôs a presente ação objetivando ser 

ressarcido dos danos morais que entende ter sofrido em razão de falha 

na prestação de serviços de transporte aéreo das Reclamadas, em 

virtude de ter adquirido passagem aérea com destino a Natal-RN 

referentes a um pacote de viagem de 9 (nove) diárias, partindo de 

Cuiabá-MT na data de 12.08.2019 com volta em 21.08.2019. Sustenta que 

na data de 07/08/2019, recebeu a informação de que não seria possível 

realizar a viagem, tendo somente disponibilidade de voo para outro destino 

ou devolução do valor pago. Por fim, assevera que não anuiu com a 

quebra de contrato ofertada pelas reclamadas, uma vez que já vinha 

planejando a viagem com bastante antecedência, motivando a propositura 

da presente ação. Citada, as Reclamadas ofertaram contestação, 

sustentando pela inexistência de ato ilícito praticado, pois informaram a 

autora sobre o respectivo cancelamento dos voos, 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 do 

autor, 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 da passagem para o dia e 

hora marcados. Certo também e inconteste que não usufruiu do serviço 

contratado na forma estipulada no contrato de transporte aéreo. As 

reclamadas, por sua vez, não trouxeram 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 do cancelamento do voo na data e 

hora marcados contratado pela parte autora, e a submissão dos 

passageiros a incerteza de horários, sem receber qualquer atendimento 

no que diz respeito a descanso, refeições etc., situação esta, 

extremamente estressante. Logo, existindo um lastro probatório suficiente 

pela parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem as 

reclamadas, 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 as Reclamadas deixaram de fornecer serviço 

adequado. Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

ao Reclamante, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos 

serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e 

incômodos a viajante, uma vez que foi surpreendida com o cancelamento 

do voo após gerar muita expectativa. 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: (GRIFO) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PACOTE DE VIAGEM 

CONTRATADO COM AGÊNCIA DE VIAGENS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE 

VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO 

CDC - QUEBRA DE ÔNIBUS, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO 

TRANSPORTE INCLUlDO NO PACOTE TURÍSTICO - FATO PLENAMENTE 

PREVISÍVEL - CASO FORTUINO NÃO EVIDENCIADO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER FIXADA EM 

VALOR ÍNFIMO OU ALVITANTE, MAS CONSIDERADA TENDO EM VISTA A 

NEGLIGENTE OMISSÃO, OS TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES 

CAUSADAS, DADO O CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS MORATÔRIOS DA 

CITAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA- RECURSOS IMPROVIDOS. TJ-SP - 

Apelação APL 7140835400 SP (TJ-SP) – Jurisprudência / Data de 

publicação: 03/09/2008” 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 reclamante, 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, o qual se 

apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim 

de CONDENAR as empresas Reclamadas, a pagarem, de forma solidária, 

indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) 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 
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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, 30 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: 1002434-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR JANNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (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: 

1002434-77.2019.8.11.0007. REQUERENTE: DALMIR JANNING 

REQUERIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o 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 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

propostas por DALMIR JANNING em desfavor de AMAZON SERVICOS DE 

VAREJO DO BRASIL LTDA., já devidamente qualificados. Pois bem. A 

ação deve ser julgada procedente, senão vejamos. Da análise dos autos, 

bem como dos documentos acostados a ele, verifico que o direito milita em 

favor da parte Requerente; assim é porque verifico que o autor logrou 

êxito em apresentar elementos a fim de amparar suas alegações, 

justificando assim a inversão do ônus da prova a seu favor. Verifico ainda 

que o Requerente tentou por diversas vezes resolver de forma 

administrativa o impasse, recorrendo inclusive à abertura de procedimento 

administrativo perante o PROCON local e informando todos os dados 

bancários para devolução dos valores, no entanto, sem lograr êxito. 

Assim, tenho que a requerida não logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, ou seja, não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente que tenha cumprido com a devolução dos 

valores pagos pelo produto, ou que a situação posta em exame tenha sido 

causado por culpa exclusiva da parte autora, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do CPC. No tocante ao pedido de indenização 

por dano moral, verifico que o desgaste proporcionado a Requerente, com 

diversas tentativas de resolver de forma amigável e administrativo o 

impasse impôs a mesma aflição e angústia diversa de mero dissabor e 

passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em relação ao 

produto adquirido e o descaso da empresa reclamada em resolver à 

situação frustra a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, entendo que, levando-se em conta o caráter 

sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos 

morais, ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de satisfazer o 

desgaste suportado pela autora e evitar enriquecimento ilícito. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto e por tudo o mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados à exordial para o fim de: a) CONDENAR a empresa Reclamada 

a restituir o valor de R$ 364,37 (trezentos e sessenta o quatro reais e 

trinta e sete centavos) a parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC 

desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação (arts. 404 e 405 CC); b) CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte 

Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) 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, 30 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: 1003769-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (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: 

1003769-34.2019.8.11.0007. REQUERENTE: GIOVANI BETO ROSSI 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA 

proposta por GIOVANI BETO ROSSI em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA, onde a reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome protestado de forma totalmente indevida por ordem da 

empresa Reclamada, uma vez que quitou o contrato que originou os 

débitos, pugnando assim pela declaração de inexistência de débito, bem 

como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial da parte reclamante e aduzindo que o caso em exame 

não caracteriza dano moral, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida - a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que o Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de extrato de negativação constando a inclusão de seu 

nome nos cadastros de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, 

bem como diversos comprovantes de pagamento que corroboram com 

todas as alegações de sua inicial. De outra banda, verifico que a 

Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da 

parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão e manutenção do nome da autora no registro de protesto, ônus 

que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do CPC. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 
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outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a inclusão de seu nome nos registros de protesto 

em razão de dívida já quitada superam os limites de mero dissabor 

cotidiano. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou o 

seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - 

CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE - PAGAMENTO DAS 

PENDÊNCIAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

DÉBITO QUITADO - CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA - 

PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE DO QUANTUM- SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A indevida inclusão 

do nome do consumidor em cadastro de inadimplente é, por si só, causa 

geradora de dano moral passível de reparação. 2- O dano moral está ínsito 

na ilicitude do ato praticado e decorre da gravidade do ilícito em si, 

independentemente de sua efetiva demonstração (dano in re ipsa). 3- 

Deve ser mantida a sentença que para fixação do quantum indenizatório 

observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o caso 

requer. (RI 4472/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 27/10/2010, Publicado no DJE 01/12/2010)” Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a capacidade 

econômica entre as partes, bem como demais circunstancias em que os 

fatos se desenvolveram, revela-se justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de reparar a ofensa moral sofrida. A parte 

reclamante tem somente a anotação da empresa nos cadastros de 

inadimplentes. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, para o 

fim de: A) DECLARAR inexistente a dívida objeto da controvérsia, com a 

expedição de ofício para os respectivos órgãos protetivos de crédito 

solicitando a imediata retirada do nome do autor dos seus cadastros, 

unicamente em relação ao débito discutido nos autos, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas contados da ciência desta decisão, acaso não 

tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). B) CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) 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 23047996. 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, 30 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: 1003718-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIZAN PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003718-23.2019.8.11.0007. REQUERENTE: RAFAEL CIZAN PAPPEN 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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 da preliminar arguida: 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. O Reclamante propôs a 

presente ação objetivando ser ressarcido dos danos morais e materiais 

que entende ter sofrido em razão de falha na prestação de serviços de 

transporte aéreo das Reclamadas, em virtude de ter adquirido um pacote 

de viagem com destino a Porto de Galinhas/PE, com 05 (cinco) diárias no 

ENOTEL ACQUA CLUB PORTO DE GALINHAS, compreendendo os dias 

13/04/2019 a 18/04/2019. Sustenta que na data do embarque, recebeu a 

informação de que não seria possível realizar a viagem, tendo somente 

disponibilidade de voo para outro destino ou devolução do valor pago. Por 

fim, assevera que somente foi reacomodado no dia seguinte, ou seja, 

após 24 (vinte e quatro) horas depois e amargando diversos prejuízos, 

motivando a propositura da presente ação. Citada, as Reclamadas 

ofertaram contestação, sustentando pela inexistência de ato ilícito 

praticado, pois informaram a autora sobre o respectivo cancelamento dos 

voos, 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 do autor, 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 contrato de 

transporte aéreo. 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 do 

cancelamento do voo na data e hora marcados contratado pela parte 

autora, e a submissão dos passageiros a incerteza de horários, sem 

receber qualquer atendimento no que diz respeito a descanso, refeições 

etc., situação esta, extremamente estressante. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem as reclamadas, 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 as Reclamadas deixaram de fornecer serviço 

adequado. Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

ao Reclamante, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos 

serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e 

incômodos a viajante, uma vez que foi surpreendida com o cancelamento 

do voo após gerar muita expectativa. 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: (GRIFO) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PACOTE DE VIAGEM 

CONTRATADO COM AGÊNCIA DE VIAGENS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE 

VIAGEM E OPERADORA DE TURISMO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO 

CDC - QUEBRA DE ÔNIBUS, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO 
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TRANSPORTE INCLUlDO NO PACOTE TURÍSTICO - FATO PLENAMENTE 

PREVISÍVEL - CASO FORTUINO NÃO EVIDENCIADO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER FIXADA EM 

VALOR ÍNFIMO OU ALVITANTE, MAS CONSIDERADA TENDO EM VISTA A 

NEGLIGENTE OMISSÃO, OS TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES 

CAUSADAS, DADO O CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS MORATÔRIOS DA 

CITAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA- RECURSOS IMPROVIDOS. TJ-SP - 

Apelação APL 7140835400 SP (TJ-SP) – Jurisprudência / Data de 

publicação: 03/09/2008” 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 reclamante, 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, o qual se 

apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. No que tange aos danos materiais, 

tenho que merece comporta, uma vez que restou comprovado gastos 

materiais em virtude do ocorrido no valor de R$ 2.088,12 (dois mil e oitenta 

e oito reais e doze centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à 

exordial para o fim de: A) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar 

indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente no valor de 

R$ 2.088,12 (dois mil e oitenta e oito reais e doze centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do cancelamento da viagem e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). B) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) 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, 30 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: 1004049-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA APOSTOLICA PRIMITIVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 1004049-05.2019.8.11.0007 INTERESSADO: IGREJA 

APOSTOLICA PRIMITIVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito Analisando os autos, verifico que se trata 

de ação ajuizada por IGREJA APOSTÓLICA PRIMITIVA em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em 

decorrência da suposta cobrança indevida de impostos na conta de 

energia elétrica, postulando pelo reconhecimento da sua imunidade 

tributária, como templo religioso, com a restituição do que foi pago 

indevidamente. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente é 

autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei nº 

9.099/95, o que não se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a 

parte autora, sendo organização religiosa, não se enquadra nas hipóteses 

taxativas elencadas. Logo, tem-se que a igreja autora não possui 

condição para figurar como parte postulante na dinâmica do Juizado 

Especial Cível. Sobre o assunto segue a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SOCIEDADE DE NATUREZA CIVIL. IGREJA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. As associações ou sociedades de 

naturezsa civil, como no caso as Igrejas, por serem pessoas jurídicas, 

mas não se enquadrarem na condição de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, não podem demandar no Juizado Especial. Inteligência do 

art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71001459304, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 

31/10/2007) (TJ-RS - Recurso Cível: 71001459304 RS , Relator: Clovis 

Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 31/10/2007, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2007)" 

Senso assim, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da ilegitimidade ativa, 

com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Em tempo, REVOGO A MEDIDA LIMINAR 

DEFERIDA por meio da decisão proferida no ID nº. 24186635. Sem custas 

e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos. 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, 

28 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: 1004355-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER VILASANTE (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))

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: 1004355-71.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDER 

VILASANTE 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 – Preliminares a) 

Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de Perícia Contábil O 

requerido alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a 

necessidade de perícia contábil para aferir se o banco praticou cobranças 

exorbitantes e abusivas. Nos termos do art. 3ª da Lei 9.099/95, as causas 
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cujo valor não excedam a quarenta vezes o salário mínimo vigente, são de 

competência do Juizado Especial Cível. Sendo assim, no caso em 

comento, cujo o valor atribuído à causa é inferior a este teto, atrai para o 

juízo a competência para o processamento e o julgamento. Ademais disso, 

verifica-se que a perícia contábil se faz desnecessária ao passo que o 

cálculo dos valores relativos à contratação, por ser de simples 

compreensão, não é considerado de alta complexidade, o que justificaria a 

análise de um profissional da área. Desse modo, afasto a preliminar 

arguida. b) Decadência Arguiu, ainda, a preliminar de decadência ao direito 

de ação quanto ao contrato discutido nos autos, sob o argumento de que 

os descontos estão sendo efetuados da folha de pagamento do autor 

desde 11/2015 e, por isso, em respeito ao prazo de noventa dias 

estabelecido pelo Art. 26 do CDC, a pretensão autoral se encontra atingida 

pela decadência, não havendo que se falar em indenização por dano de 

ordem moral ou material. Todavia, não se vislumbra hipótese de 

decadência, eis que o art. 26, parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas 

onde não se operam a decadência, prescrevendo que “quando o vício for 

oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado 

o defeito”. Tal marco inicial da contagem do prazo se deu pouco antes da 

propositura da ação, quando o autor contatou o requerido e tomou 

conhecimento que vem pagando quantia interminável a título de cartão de 

crédito consignado, o que até então era por si desconhecido. Conclui-se, 

pois, que não se operou a decadência neste caso, razão pela qual rejeito 

a preliminar. II - Mérito Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c pedido 

de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, proposta por EDER 

VILASANTE em face de BANCO DAYCOVAL S/A. No mérito, a parte 

autora alegou que é servidora pública municipal e, por intermédio de um 

agente da instituição bancária requerida, com esta contratou o que 

acreditava ser um empréstimo consignado, transação esta que se deu em 

agosto de 2015 no valor aproximado de R$ 3.388,00 (três mil, trezentos e 

oitenta e oito reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, para o que 

assinou um termo de adesão, informando, outrossim, que não lhe foi 

fornecida uma via do contrato assinado, o que somente conseguiu após 

muita insistência. Aduziu, ainda, que ao contatar o banco visando a 

quitação do empréstimo contratado, foi surpreendido com a informação de 

que não se tratava de empréstimo consignado, com quantidade fixa de 

parcelas, mas, sim, da contratação de um cartão de crédito consignado, 

no qual o requerente estava pagando mensalmente apenas o mínimo da 

fatura do cartão de crédito consignado, ou seja, para a quitação do 

empréstimo a autora teria que desembolsar o valor original do empréstimo. 

Ressaltou, por fim, que não tinha conhecimento de que era este o produto 

contratado e que sequer desbloqueou e/ou utilizou o aludido cartão de 

crédito. Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, este 

juízo deferiu a medida liminar para determinar que o requerido promovesse 

a suspensão do desconto mensal das parcelas referentes à relação 

jurídica objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

consoante decisão lançada no ID nº. 24704858. Por seu turno, em sede de 

contestação, o banco requerido rebateu as preliminares e argumentou o 

exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito passível de danos 

morais, defendendo, ainda, a validade do contrato celebrado, sob o 

argumento de que é descabida a alegação do autor de que foi enganado 

para contratar um cartão de crédito, afirmando que cumpriu todas as 

formalidades e respeitou os princípios da transparência e da informação. 

Por fim, pleiteou a autorização de compensação de eventual crédito com 

saldo devedor que porventura o consumidor ainda possua com o 

demandado, caso haja a procedência de algum pedido autoral, fundamento 

tal pleito no Art. 368 do CC. Pois bem. Pelo que consta dos autos é 

incontroverso que as partes mantiveram relação contratual (empréstimo) e 

que os pagamentos foram efetuados por meio de débito direto (pagamento 

mínimo) na folha de pagamento da autora. Portanto, o cerne da 

irresignação está consubstanciado no fato de que a contratação se 

tratava de empréstimo consignado e não de aquisição de cartão de 

crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade remunerada, ainda que 

de natureza bancária ou de crédito, é considerada fornecedora de 

serviço. A disposição legal é clara e pacífica no sentido os contratos com 

instituições financeiras estão sob a égide da proteção da Lei 8.078/90. Tal 

entendimento, a propósito, já restou consolidado com a edição da Sumula 

nº. 297, do STJ, no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras". Assim, não resta dúvida quanto à 

aplicação da legislação consumerista ao presente caso. E sendo uma 

clara relação de consumo, a decisão liminar lançada no evento nº. 

24704858, 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 do consumidor acerca de qual produto estaria 

contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém esclarecer que o 

instrumento acostado à contestação (ID nº. 26466495), refere-se ao 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se pode notar 

apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, conclui-se 

que o autor foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de 

crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, 

acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao arrepio da 

legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor 

esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito básico do 

consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e 

serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais do 

direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um 

padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante que, ainda que o autor tenha contratado e assinado o contrato de 

adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos do contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido na 

contestação, sendo o consumidor obrigado a pagar um valor mínimo 

mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. E, somado a esses fatos, 

salienta-se que analisando as mesmas faturas, conclui-se que, de fato, o 

autor 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 
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a efeito pela parte promovida visa somente proveito seu, como 

fornecedora, em nítido detrimento da parte promovente, ora consumidora. 

Da forma como ocorreu, o empréstimo discutido revela-se impagável nos 

moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de consignação, 

pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que 

sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas, como a narrada nos autos, não devem prevalecer, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contrária aos interesses 

da consumidora, a qual possuía interesse em contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas, sendo induzida a erro, 

restando clara a obscuridade do contrato. Vale lembrar que a declaração 

de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja 

válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria da vontade, que 

prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, 

do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Contudo, não há como 

ignorar o teor do comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no ID 

nº. 26466522, intitulado como “pré-saque ou telesaque”, apontando o 

autor como destinatário e comprovando que de fato o consumidor recebeu 

os valores do requerido e os utilizou, seja a título for, e por consequência 

lógica a contraprestação do pagamento pelo requerente é devido, tendo 

em vista que houve a confirmação do recebimento da importância. E, no 

que tange aos danos materiais tendo o autor comprovado 

satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor disponibilizado 

pelo banco réu a título de limite de cartão de crédito consignado e 

demonstrado o vício de consentimento, é devida a restituição do valor 

cobrado superior ao legalmente contratado, na forma simples, equivalente 

à quantia de R$ 4.423,20 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e 

vinte centavos), considerando, pois, como escorreito o teor do cálculo 

apresentado pelo requerente, ante a inversão do ônus da prova lhe foi 

concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se mister reconhecer que a 

ré é objetivamente responsável pelos danos causados ao autor, 

consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que dispensa prova 

de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, o desconto 

indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em 

folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de 

comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo 

à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as 

consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A respeito, 

colaciono os seguintes precedentes do TJ-MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO 

CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO 

DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de 

consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula 

nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJ/MT - N.U 

1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

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

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) grifei Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pelo requerido, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, 

estando, pois, demonstrada a sua conduta culposa, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É cediço, ainda, que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto as preliminares arguidas pelo requerido e 

JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados pela autora em 

face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR 

A MEDIDA LIMINAR deferida na decisão acostada ao ID nº. 24704858, 

tornando-a definitiva; b) DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão 

de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida 

abusividade; c) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia 

de R$ 4.423,20 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte 

centavos), de forma simples, a título de dano material, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do 

STJ); d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença (Súm. 362, do STJ). Por outro lado, INDEFIRO o pedido 

do requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor 

que o autor porventura ainda possua, eis que como dito, este comprovou 

o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pelo réu a 

título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 8010965-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON TRAMONTIN FRASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 8010965-38.2016.8.11.0007 REQUERENTE: WELITON 

TRAMONTIN FRASSETO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Relatório 

dispensado face ao permissivo do Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 
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Embargos de Declaração interposto por OI MÓVEL S/A (ID nº. 27157471), 

alegando obscuridade na sentença proferida no ID nº. 26628700. Por seu 

turno a parte embargada aduziu que os embargos são protelatórios e 

postulou pela sua improcedência (ID nº. 29389041). É o necessário. 

DECIDO. Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a alegação de 

que a sentença fora omissa, sob o argumento de que o juízo determinou 

que “empresa ré mantenha o plano “Oi Conta Total 2 Mais”com internet 

móvel ilimitada e sem redução de velocidade e isenção de cobranças 

adicionais entre as ligações entre linhas da operadora “Oi” em território 

nacional, no valor mensal de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) 

com fidelidade de 12 meses a partir da data da sentença, contudo o plano 

contrato em 2016 não está mais em vigência, bem como não foi levado em 

conta que os valores cobrados pelos serviços são atualizados 

anualmente, conforme orientação da ANATEL”. Entretanto, vale observar 

que a sentença objurgada explanou os motivos ensejadores do seu 

convencimento, fundamentou as suas conclusões, inexistindo, pois, as 

irregularidades apontadas, sendo que o assunto debatido nos embargos 

dizem respeito justamente ao mérito da ação. 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. A insurgência da parte 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 a sentença, portanto, persistindo discordância, deverá 

valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 27157471, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Por derradeiro, em razão da interposição de 

embargos declaratórios manifestamente protelatórios CONDENO A 

EMBARGANTE OI S/A ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do 

valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 1004045-65.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CICERO 

PAIXAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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) Da Conexão Sustenta o 

requerido a existência de conexão com os processos nº 

1000283-41.2019.811.0007 e 1001728-94.2019.811.0007 em tramite nesta 

Comarca, requerendo a reunião dessas ações para serem decididas 

conjuntamente por lhe ser comum o objeto ou a causa de pedir. 

Compulsando os autos, verifico que ambas as ações supracitadas já 

foram sentenciadas, estando no aguardo de julgamento dos recursos pela 

Turma Recursal, tornando impossível a conexão. Rejeito a preliminar. II – 

Mérito Alega o autor que firmou contrato de empréstimo com a ré de nº 

01104389826264, a ser pago em 48 parcelas de R$ 956,18 reais, sendo 

que o requerente quitou os débitos antes do vencimento, contudo, mesmo 

estando com o pagamento em dia, no mês de setembro de 2019, o autor 

teve um financiamento negado porque seu nome encontrava-se 

negativado no SPC/SERASA pela requerida, incluído no dia 26/08/2019, em 

razão de um débito de R$ 10.517,98 (valor remanescente da dívida), 

número de contrato 04389826264, com vencimento para o dia 17/07/2019. 

Por fim, insurge que no mês de julho (objeto da inscrição indevida) o boleto 

foi quitado no dia 16/07/2019, ou seja, antes do vencimento, 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 

23968059. Em contestação (Id nº 25606039) o requerido sustenta não 

praticou ato ilícito algum por ausência de provas do autor, já que seu nome 

não foi negativado, 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 o autor comprovou a quitação regular dos boletos 

relativos ao empréstimo realizado com a ré, em especial o boleto do mês 

de Julho/2019 (comprovante no Id nº 23898908) do qual teria originado a 

inscrição de seu nome no SPC/SERASA (Id nº 23899391) concluindo-se 

que o autor desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, inciso I do NCPC. De outro norte, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 29 de 527



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 

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, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e 

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 04389826264, parcela do mês de julho de 2019, 

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 da citação (artigo 

405 CC e 240 CPC). 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 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, 30 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: 1003406-81.2018.8.11.0007
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ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (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: 1003406-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MACIEL 

REQUERIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP Vistos. 

Relatório dispensado face ao permissivo do Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA EPP (ID nº. 25286174), alegando 

omissão na sentença proferida no ID nº. 24930643. Por seu turno a parte 

embargada aduziu que a sentença não merece reparo e postulou pela 

improcedência dos embargos (ID nº. 26267774). É o necessário. DECIDO. 

A teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Alega a embargante que a r. sentença 

restou omissa com relação à revogação da tutela provisória concedida por 

meio da decisão proferida no evento nº. 16696743, fundamentando que tal 

medida se impõe em razão do julgamento pela extinção da ação. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos Embargos encontram guarida e outro caminho não há a não 

ser o seu acolhimento, com efeitos infringentes, sendo certo que, de fato, 

o julgado foi omisso quanto à revogação da decisão que concedeu a 

medida liminar. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos opostos 

pela parte requerida, com efeitos infringentes, sob a luz do artigo 48 da Lei 

9.099/95, para ao fim de fazer constar o seguinte parágrafo ao dispositivo 

da sentença (ID nº. 24930643) mantendo os demais termos em sua 

integralidade: “REVOGO os efeitos da decisão proferida no ID nº. 

16696743, a qual deferiu a tutela provisória e determinou a SUSPENSÃO 

DO DÉBITO mencionado na petição inicial, bem como determinou que a 

parte requerida promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a EXCLUSÃO DO 

NOME da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) ”. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

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 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 o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1004088-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004088-02.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CELSO REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Mérito No mérito o autor afirma ter adquirido passagens aéreas da 

requerida para viajar de Alta Floresta/MT à Cuiabá/MT na data de 

03/04/2019 e com a volta marcada de Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT no dia 

06/04/2019 com chegadas às 13h35min. Aduz que no dia programado 

para sua volta, ao se dirigir ao check-in da companhia ré, foi informado 

que o voo havia sido cancelado por falta de tripulação e não havia vaga 

nos vôos do dia seguinte, realocando os passageiros para fazer o 

transporte via terrestre de ônibus fretado pela requerida, sendo que após 

inúmeros transtornos com relação ao ônibus, o autor somente chegou ao 

seu destino final em Alta Floresta-MT no dia seguinte 07/04/2019 às 05h, 

ou seja, mais de 15h do horário previsto, razão pela qual pleiteia 

indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 25691247) a 

requerida Azul Linhas Aéreas alegou que o voo do autor necessitou ser 

cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave que 

operaria o trecho, o que prejudicaria a segurança das operações de 

decolagens e preservando a segurança dos passageiros e por 

determinação legal o vôo foi cancelado, não havendo ilicitude na conduta 

da ré passível de dano moral, requerendo a improcedência da inversão do 
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ônus da prova e da ação. Em análise, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a 

responsabilidade da requerida por eventual dano causado ao consumidor 

é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código Pelos documentos que 

instruíram a inicial, comprovam que o autor adquiriu passagem aérea de 

ida e volta da requerida (Id nº 24049329), sendo o trecho de volta de 

Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT à Cuiabá/MT com embarque contratado para 

o dia 06/04/2019 (Id nº 24049842), comprovando pelas fotos dos painéis 

de acompanhamentos de voo, que o seu foi cancelado, assim como pelo 

vale alimentação de Id nº 24049849. Deste modo, ainda que se considere 

que o cancelamento do embarque do autor tenha ocorrido por manutenção 

na aeronave, como informado na contestação, necessário lembrar, que tal 

ocorrência revela-se como um risco inerente ao serviço que por ela é 

prestado, não podendo, por esta razão, ter seus ônus repassados aos 

consumidores. Ressalta-se que a Resolução nº 400 da ANAC, prevê que 

nos casos de cancelamento de vôo, devem ser observados as 

determinações contidas em seu artigo 21, vejamos: Art. 21. O 

transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: (...) II - 

cancelamento de voo ou interrupção do serviço; No presente caso, o 

autor confirmou que a ré disponibilizou outra modalidade de transporte 

para completar sua viagem, qual seja por meio terrestre de ônibus, 

juntando fotos. Todavia, a requerida não comprovou o cumprimento 

integral do art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC, ao passo que não existe 

comprovação de que colocaram a escolha do consumidor as outras 

opções de reacomodação ou reembolso das passagens. Assim, nota-se 

que não consta dos autos a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. E segundo entendimento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 

1796716/MG, o simples cancelamento 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). In casu, o autor comprovou que enfrentou inúmeros 

transtornos, como ter sido realocado para terminar seu trajeto de ônibus, o 

que conseqüentemente lhe causou desconforto e aumentou o número de 

horas no trajeto, com modalidade totalmente diversa da contratada, sendo 

verossímil que a situação vivenciada não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, 

então, a reparação por dano moral. Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE 

CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS 

OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação 

Cível Nº 70077008183, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). E 

quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, sendo 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Portanto, fixo a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

em razão da falha na prestação de serviços da ré. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor do autor, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

data da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da 

sentença (Súmula 362/STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1004419-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR JOSE REBONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-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: 1004419-81.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIMAR JOSE 

REBONATO REQUERIDO: MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, quanto os documentos existentes nos 
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autos são suficientes ao julgamento, INDEFIRO, o pleito da requerida de 

audiência de instrução (Id nº 26613284), e passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

Art. 355, II, do NCPC. I - Mérito No mérito afirma o autor que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por uma suposta dívida 

decorrência da parcela/fatura 05C/F/FLAN, no valor de R$377,70 

(trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos), vencimento em 

10/12/2016, e cuja negativação ocorreu em 11/02/2019, sem ao menos 

que o Autor recebesse qualquer cobrança ou notificação de que seu 

nome seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que 

referida parcela fora devidamente quitada pelo Autor em 10/01/2017, 

conforme comprovante de pagamento em anexo, tratando-se assim de 

negativação indevida, razão pela qual, pleiteia tutela de urgência e 

indenização por danos morais. A tutela de urgência fora deferida mediante 

decisão de Id nº 24847837. Em contestação (Id nº 26613284) sustenta a 

requerida contatou o autor por diversas vezes informando que a da última 

parcela com vencimento em 10/12/2016, constava em aberto no sistema 

da empresa, para que apresentasse o comprovante de quitação, para que 

se procedesse à baixa, contudo, o autor nunca apresentou o referido 

comprovante à empresa, e diante da inércia dele, e já no ano de 2018 

(ANTES DA NEGATIVAÇÃO), a empresa voltou a cobrá-lo, quando ele 

então passou a se negar a apresentar o documento, dizendo que entraria 

na Justiça. Alega a requerida que ao contrário do que afirma o autor, o 

mesmo foi notificado extrajudicialmente em 26/09/2018 (Protocolo nº 

14657, Registro nº 14618, Livro nº B-95), mas 09/10/2018, o registrador 

público então diligenciou ao endereço do Autor, a fim de lhe entregar a 

notificação, porém, não localizou a residência do autor, contudo, este 

sempre teve ciência de que o débito com vencimento em 10/12/2016 

estava em aberto no sistema da empresa, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais. 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, sendo que a inversão 

do ônus da prova já fora concedida ao autor na decisão de Id nº Deste 

modo, a responsabilidade da requerida por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código Pelos 

documentos que instruíram a inicial, comprovam que o autor possuía um 

contrato de compra e venda com a requerida (Id nº 24821504) do qual 

previa o pagamento mediante parcelas, sendo que a parcela com 

vencimento em 10/12/2016, foi quitada em atraso pelo autor em 

10.01.2017, conforme comprovante de pagamento de Id nº 24821507. Em 

que pese o argumento da ré, de que tentou contato com o autor por 

diversas vezes comunicando que no sistema constava em aberto o boleto 

com vencimento em 10/12/2016, devendo o autor apresentar o 

comprovante de pagamento, tenho que não deve prosperar, isso porque, 

sendo adotado a forma de pagamento em boleto bancário com código de 

barras, uma fez realizado o pagamento ainda que em atraso pelo autor, 

incumbia a requerida conferir em seus sistemas bancário e administrativo 

o devido pagamento e proceder a baixa do referido boleto em seu sistema. 

Deste forma, a requerido não se desincumbiu do seu ônus processual nos 

termos do art. 373, I do vigente CPC, restando evidente a manutenção 

indevida do nome do autor em cadastro restritivo ao crédito, gera dano 

moral in re ipsa. Sobre o tema, manutenção indevida de cadastro restritivo 

ao crédito a Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu que o dano 

moral nestes casos é presumível: 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). 

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: 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). 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$ 

4.000,00 (quatro mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

quanto aos débitos discutidos nesta demanda, procedendo-se a 

EXCLUSÃO definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro 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 da citação (art. 405, CC). 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, 30 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000593-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MARIO DALLA RIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES OAB - MT7471-O 

(ADVOGADO(A))

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT6842-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000593-13.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CEZAR MARIO 

DALLA RIVA Vistos. Trata-se de “Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário com 

Pedido Liminar de Indisponibilidade de bens” ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CÉZAR MÁRIO 

DALLA RIVA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a Parte 

Requerente que se instaurou no âmbito da 2ª Promotoria Criminal de Alta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 32 de 527



Floresta, em 28/11/2018, Inquérito Civil registrado sob o SIMP nº 

004126-011/2018, visando apurar as condutas ímprobas praticadas pelo 

Requerido Cézar Mário Dalla Riva, no exercício de suas funções como 

Tabelião Interino do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta, fruto do envio de 

cópia integral do Procedimento Administrativo nº 4851-30.2013.811.0007 

(Código nº 109350), pela MM. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca 

de Alta Floresta, em que foi proferida decisão determinando, dentre outras 

coisas, o afastamento do requerido Cézar Mário Dalla Riva das funções de 

Tabelião Interino do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta. Narra que o 

Requerido foi nomeado para exercer a função de Tabelião no Cartório do 

2º Ofício do Foro Extrajudicial desta comarca de Alta Floresta, com 

competência exclusiva dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e 

Tabelionato, por tempo indeterminado, por meio da portaria nº 010/86, 

datada de 02/01/1986, sendo considerado estável no serviço público por 

meio do Ato nº 58/89/TJ, datado de 25/08/1989. Que o Conselho Nacional 

de Justiça editou a Resolução nº 80, de 09/06/2009, declarando a 

vacância dos serviços notariais e registros cujos responsáveis não 

tenham sido investidos por meio de concurso público. Assim, por decisão 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o Cartório do 

2º Ofício de Alta Floresta foi declarado VAGO e os referidos atos 

deixaram de produzir seus efeitos, restando, portanto, a condição de 

Tabelião Interino ao Requerido Cézar Mário Dalla Riva, de modo que este 

passou a responder pela serventia declarada vaga de forma interina e 

precária, à luz do disposto no artigo 3º da Resolução n. 80/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça. Nesse ínterim, na qualidade de agente 

público (artigo 2º da Lei nº 8429/1992), o Requerido estava submetido, 

além dos preceitos constitucionais e legislativos, às normas, provimentos 

e regulamentos do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso relativos à atividade notarial. E dentre as 

cominações legais e regulamentares, destaca-se o Provimento nº 

034/2013, editado pelo Conselho Nacional de Justiça que, por sua vez, no 

âmbito deste Estado de Mato Grosso, a matéria foi regulamentada pelo 

Provimento nº 30/2013-CGJ (disciplinou a manutenção e escrituração de 

Livro Diário Auxiliar pelos titulares de delegações e pelos responsáveis 

interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de 

registro, e o depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, além de outras 

providências), além da previsão na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Foto Extrajudicial, nos artigos 157, § 1º, 

161, §§ 1º e 2º, 290, 354, §§§ 1º, 2º, 3º e 355, §§ 1º e 2º. Afirma que, por 

meio do Procedimento Administrativo nº 4851-30.2013.811.0007 (Código 

nº 109350), apurou-se o descumprimento pelo Requerido dos citados 

provimentos dos meses de março, abril, maio, setembro, novembro e 

dezembro de 2014 até setembro de 2016, haja vista que não repassou ao 

TJMT os valores excedentes arrecadados, superiores a 90,25% do 

subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Que cabia ao 

requerido, na qualidade de tabelião interino, a obrigação de apresentar 

balancete mensalmente, via sistema GIF, até o dia 10 de cada mês, à 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração 

do valor arrecadado pela Serventia, a fim de delimitar o montante 

excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do STF e que deveria ser 

depositado, como estabelecem os artigos 159 a 162 e 354 a 358, todos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Extrajudicial. Todavia, agindo dolosamente, no exercício de função pública, 

o requerido apropriou-se indevidamente de valores que deveriam ser 

destinados ao Tribunal de Justiça, especialmente pela sua condição de 

Tabelião interino e em respeito ao Provimento nº 30/2013-CGJ, de modo 

que, além de enriquecer-se ilicitamente, também provocou prejuízo ao 

erário estadual, sendo sua conduta caracterizada como ato de 

improbidade administrativa. Alega que, de acordo com o relatório 

elaborado pela Tabeliã substituta do Requerido na serventia, apurou-se 

que ele deixou de recolher ao FUNAJURIS, no período compreendido entre 

março de 2014 a setembro de 2016, o montante de R$ 991.050,63 

(novecentos e noventa e um mil, cinquenta reais e sessenta e três 

centavos), referente aos valores excedentes ao teto remuneratório dos 

interinos. Assim, por ter a ação do Requerente ensejado em 

enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e, ter atentado contra os princípios 

da administração pública, pugna o MPE pela CONCESSÃO, inaudita altera 

parte, de MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS do Requerido, 

bloqueando-se o quanto for necessário, do patrimônio do demandado, até 

perfazer o valor atualizado de R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e 

trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos). Com a inicial 

(ID. 29167000) foram juntados documentos via Sistema PJE. Ao ID. 

29266382 este Juízo concedeu a medida liminar de indisponibilidade de 

bens. Assim, este Juízo procedeu com a indisponibilidade de numerário, 

via Sistema BacenJud, sendo constrito o valor de R$ 53.198,42 (cinquenta 

e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), 

conforme depreende do documento encartado ao ID. 30407305. O 

Requerido pugnou ao ID. 30602769 pelo desbloqueio de sua conta 

bancária, eis que este valor destina-se ao sustento familiar e que, este 

valor é impenhorável eis que recai sobre até 40 (quarenta) salários mínimo 

(artigo 833, IV e X do CPC). Pois bem. Inicialmente, é importante mencionar 

que o artigo 7º da Lei n.º 8.429 /92 autoriza a decretação de 

indisponibilidade de bens quando "o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito". E que, consoante de 

depreende-se do artigo 833, X do CPC, são absolutamente impenhoráveis 

os saldos de conta-poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Preceito 

este aplicado à indisponibilidade de bens deferida liminarmente em ação de 

improbidade administrativa, como nos presentes autos. O argumento da 

Parte ré não merece prosperar, visto que, a conta em que houve a 

constrição ode valores trata-se de CONTA CORRENTE e não conta salário. 

Além disso, analisando os extratos relativos à conta do Banco Bradesco 

(ID. 30602790), observa-se que houve grande movimentação entre os 

meses de fevereiro de março de 2020, se haver qualquer demonstração 

de que esse dinheiro tenha sido decorrente de proventos, ou seja, 

encontra-se ausente qualquer indício de sua origem. Posto isso, não tendo 

sido demonstrado que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é 

proveniente única e exclusivamente de valores recebidos a título de 

proventos, não há que se falar em DESBLOQUEIO de valores. Sendo 

assim, INDEFIRO o pleito de ID. 30602769 e, DETERMINO o prosseguimento 

do feito, conforme determinado ao ID. 29266382. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público acerca da presente decisão. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 27 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000520-41.2020.8.11.0007 ARNALDO DE CARVALHO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

ID 29563200, bem como para informar se o autor compareceu na data 

marcada para realização da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005098-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ABREU DE ARAUJO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005098-81.2019.8.11.0007 JOSE APARECIDO ABREU DE 

ARAUJO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o dia 25/04/2020, às 08:40 horas na Clinica EPX, com o médico perito 
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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, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005574-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DUTRA (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 SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 5 5 7 4 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  F A T I M A  D U T R A 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros 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 09:00 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, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005558-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO GREGORIO DE LIMA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005558-68.2019.8.11.0007 FELISBERTO GREGORIO DE LIMA 

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 10:20 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, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002164-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR RIBEIRO ARTIGAS (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:

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 1002164-53.2019.8.11.0007 ELOIR RIBEIRO ARTIGAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

30771057, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003506-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIR WERNECK BONFIM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003506-02.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA LENIR WERNECK BONFIM RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a 

autora MARIA LENIR WERNECK BONFIM pleiteia a concessão 

Aposentadoria por Invalidez e/ou restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e tutela provisória de urgência, em face de INSS. Com a 

inicial (ID. 224725666) foram aportados documentos via Sitema PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 22475045. Citado, o demandado apresentou 

contestação ao ID. 22676599, alegando preliminarmente a incidência da 

autotutela nos benefícios previdenciários, e no mérito a falta de seguradda 

e carência, bem como a ausência de incapacidade para o recebimento do 

beneficio, pugnando pela total improcedência do pleito, e que em caso de 

eventual condenação o termo inicial seja a data da apresentação do laudo 

pericial. Laudo pericial aportado ao ID. 24561143. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo médico (ID. 25669846), permanecendo o 

INSS inerte (ID. 25693787). Após, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Por inexistir matéria preliminar pendente de 

apreciação, e estando o feito em ordem, passo diretamente à análise do 

mérito da causa. O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e 

seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes 

requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de 

carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas as premissas legais, 

examinemos o caso em concreto. Pois bem, consta dos autos que a 

Requerente fora segurada da previdência social entre o período de 

04/03/2002 a 03/03/2015, com algumas interrupções. Ocorre que em 

14/02/2019 a autora realizou pedido de concessão do beneficio, o qual foi 

negado sob a não constatação de incapacidade laborativa, conforme 

documento de ID. 22676600. Submetido a exame médico em 28/09/2019, o 

Sr. Perito constatou que a autora possui “lombociatalgia, com dor no ombro 

direito”, concluindo pela sua incapacidade de forma total e temporária em 

relação a qualquer atividade, eis que aduziu que “[...] oriento o 

afastamento por 2 anos para após reavaliação”. Por fim, diante do laudo 

médico evidencia-se que a enfermidade é temporária, no sentido de que 

estará a autora apta a suas funções após 24 (vinte e quatro) meses. 

Assim, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a 

qualidade de segurada, bem como cumprida a carência nos termos do art. 

25, I, da Lei 8.213/91, o autor faz jus à concessão de benefício de auxilio 

doença, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 

42 e seguintes da Lei 8.213/91. Da conjugação das citadas normas legais, 

conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez ao segurado da 

Previdência Social que, cumprindo a carência de doze contribuições 
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mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim 

sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez: 

a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de segurado; c) 

incapacidade total e definitiva para o trabalho. In casu, submetida a parte 

Requerente à perícia técnica, atestou o expert do Juízo que existe 

incapacidade total e temporária para funções que anteriormente exercia. 

Todavia, ante a ausência da alegada inaptidão definitiva para qualquer 

espécie de trabalho, a improcedência do pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. Todavia, 

considerando a incapacidade total e temporária do Autor, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde a data do requerimento do benefício na 

via administrativa (14/02/2019) até 28/09/2021, em conformidade com o 

laudo médico, a ser implantado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdência. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito para: a) INDEFERIR o pedido de 

aposentadoria por invalidez; b) DEFERIR à Parte Autora apenas o benefício 

do auxílio-doença, desde a data do requerimento do benefício na via 

administrativa (14/02/2019) até a data de 28/09/2021. Em razão do caráter 

alimentar do benefício sob exame, concedo à Autora a TUTELA DE 

URGENCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, 

REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo 

máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC, e 

Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, 

artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 

7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que 

o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC). Estes 

são os dados da implantação dos benefícios: Nome da Segurada: Maria 

Lenir Werneck Bonfim, CPF: 568.232.901-53; Nome da Genitora: Ambrosia 

Werneck; Endereço da Segurada: Rua São Lucas, nº 24, bairro Boa Nova 

I, Alta Floresta/MT; Beneficio concedido: Auxilio-doença; Renda mensal: a 

ser calculado pelo valor das contribuições junto ao INSS; Data do inicio do 

benefício: 14/02/2019; Data do fim do benefício: 28/09/2021; Prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. 

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001542-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SABINO CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001542-37.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SERGIO SABINO CORREIA 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001614-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FRANCISCO LOMEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001614-24.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARIO FRANCISCO LOMEU 

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, 30 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001623-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE PAIVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001623-83.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: PEDRO DE PAIVA JUNIOR 

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 
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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, 30 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001624-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATILDE PASCHOAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001624-68.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARIA MATILDE 

PASCHOAL Vistos. Tendo em vista o IMPEDIMENTO deste Magistrado para 

presidir e julgar o presente feito, decorrente do vínculo de parentesco 

colateral em segundo grau que possui com a Procuradora do Município de 

Alta Floresta, Dra. Camila Maria Domingues Marquezini, patrona da causa, 

remetam-se os autos ao Juiz de Direito substituto legal, com fulcro no 

artigo 144, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Alta Floresta, 30 

de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004992-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARCELINO PATEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BIAZOTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004992-22.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): HILDA MARCELINO PATEL REU: JOAO CARLOS BIAZOTTO 

Vistos. Trata -se de Ação Monitória interposta por HILDA MARCELINO 

PATEL em face de JOÃO CARLOS BIAZOTTO, pretendendo o recebimento 

da quantia atualizada de R$ 90.253,60 (noventa mil, duzentos e cinquenta 

e três reais e sessenta centavos) proveniente do saldo devedor de 

contratos particulares de compra e venda de 02 (dois) imóveis urbanos, 

celebrado entre as partes no ano de 2003, referente a aquisição pelo 

Embargante do Lote n. 01B, Quadra 02 com área de 450,00 m² e Lote n. 

02, Quadra 02, com área de 1.350,00 m², ambos situados no Bairro Jardim 

Renascer nesta urbe (id26320221). Segundo narra a petição inicial, o 

saldo devedor primitivo é determinado nos cálculos judiciais oriundos da 

ação revisional de juros proposta pela Embargante no ano de 2008, 

Processo n. 12320-44.2008.811.0007 cód. 57689, sentenciado no dia 19 

de março de 2010, transitada em julgado 06/05/2015, onde teria sido 

constatado saldo devedor de R$ 921,11 referente ao lote 01B e R$ 

18.180,15 referente ao lote 02, totalizando R$ 19.101,26. Alega que 

durante a tramitação do referido processo revisional, houve a remessa 

dos autos para a contadoria com a finalidade da busca da verdade real 

sobre os fatos arguidos, e no caso, conforme cálculos, ficou provado e 

após, sentenciado no dia 19 de março de 2010, que o Réu ainda devia o 

valor de R$ 921,11 (novecentos e vinte e um Reais e onze centavos) 

referente ao lote 01B e R$ 18.180,15 (dezoito mil centos e oitenta Reais e 

quinze centavos) referente ao lote 02. Neste sentido, o Réu tomou ciência 

que ainda devia um total de R$ 19.101,26 (dezenove mil cento e um Reais 

e vinte e seis centavos), mas até o momento não quitou sua dívida. Ao 

final requer a expedição de Carta de Citação para o pagamento da quantia 

de R$ 90.253,60 (noventa mil duzentos e cinquenta e três Reais e 

sessenta centavos), assinalando ao Requerido o prazo de 15 dias para 

cumprimento da ordem judicial, ou, querendo, opor Embargos. Recebida a 

inicial ao id 26344889, momento em que foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita à autora. A parte requerida apresentou embargos 

monitórios ao id28901758, em que alega a questão preliminar da coisa 

julgada, requereu de oficio a extinção da presente ação sem julgamento do 

mérito, ainda requereu a prescrição da ação decorrente do transcurso do 

quinquídio legal para ajuizamento da ação da ação monitoria embargada, 

por orientação do artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. No mérito, alegou a inexistência de 

provas, “não trouxe nos autos qualquer prova ou indicio de prova que 

consubstancie com seu almejado direito, assim, ante a ausência de prova 

e a impossibilidade de se produzir prova nos procedimentos especiais, 

pugna pela improcedência da ação”. Afirmou que a ação monitoria foi 

proposta indevidamente e de má fé - §10º art. 702 CPC. Ainda, diz ser 

indevida a concessão da assistência judiciária gratuita. A autora 

apresentou impugnação aos embargos monitórios ao id30372774, 

requerendo sua improcedência. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. A matéria envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo no art. 355, I, do 

Novo CPC, posto que desnecessária a produção de outras provas. Trata 

-se de Ação Monitória interposta por HILDA MARCELINO PATEL em face 

de JOÃO CARLOS BIAZOTTO, pretendendo o recebimento da quantia 

atualizada de R$ 90.253,60 (noventa mil, duzentos e cinquenta e três reais 

e sessenta centavos) proveniente do saldo devedor de contratos 

particulares de compra e venda de 02 (dois) imóveis urbanos, celebrado 

entre as partes no ano de 2003, referente a aquisição pelo Embargante do 

Lote n. 01B, Quadra 02 com área de 450,00 m² e Lote n. 02, Quadra 02, 

com área de 1.350,00 m², ambos situados no Bairro Jardim Renascer 

nesta urbe (id26320221). O Embargante/Requerido suscitou preliminar de 

coisa julgada, requereu de oficio a extinção da presente ação sem 

julgamento do mérito, ainda requereu a prescrição da ação decorrente do 

transcurso do quinquídio legal para ajuizamento da ação da ação monitoria 

embargada. Assim, verifico que as preliminares ventiladas pelo 

embargante não merecem prosperar, visto que, não há que se falar em 

coisa julgada, pois a ação de execução de título extrajudicial não se 

confunde com a presente ação monitória, artigo 1.102a do Código de 

Processo Civil. Do mesmo modo, não deve ser acolhida a tese da 

prescrição, pois não há nos autos nenhum documento comprobatório que 

posse ser utilizado como marco para a contagem da prescrição, nem 

mesmo as datas mencionadas pelo embargante devem ser utilizadas como 

parâmetro para a decretação da prescrição da presente pretensão. 

Sanadas as preliminares, passo ao mérito da demanda. Verifico que a 

propositura da ação monitória incumbe a quem pretender, com base em 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Ademais 

a mesma tem o escopo de estabelecer um procedimento célere, para a 

recuperação de créditos, bastando, tão somente, a existência de 

documento escrito emitido pelo devedor. No caso dos autos, por outro 

lado, verifico que os supostos contratos particulares de compra e venda 

de 02 (dois) imóveis urbanos, celebrado entre as partes no ano de 2003, 

referente a aquisição pelo Embargante do Lote n. 01B, Quadra 02 com 

área de 450,00 m² e Lote n. 02, Quadra 02, com área de 1.350,00 m², 

ambos situados no Bairro Jardim Renascer nesta urbe, escritos e 

assinados pelas partes, não provam o direito de crédito reclamado, pois a 

Autora/Embargada não instruiu os autos com eles, nem mesmo qualquer 

outra prova escrita da dívida, requisito que implica a improcedência da 

presente ação. Além disso, em sede de impugnação aos embargos 

monitórios, a autora permanece pugnando pela procedência da ação 

apenas baseada nos fatos descritos na inicial, não comprovando o valor 

dos contratos, tampouco a data dos contratos. POIS NÃO ANEXOU À 

INICIAL, OU À MANIFESTAÇÃO SOBRE OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

NENHUM DOCUMENTO ESCRITO INDICIÁRIO DA SUPOSTA DÍVIDA. Nesse 

contexto, observa-se, como requisito essencial para a admissibilidade de 

tal procedimento, a existência de “prova escrita”, desprovida de força 

executiva, que demonstre a obrigação que deveria ser cumprida pelo 

devedor, obrigações estas previstas nos incisos I a III do artigo 700 do 

CPC. Portanto, no caso dos autos, a parte autora/embargada não trouxe 
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nos aos autos qualquer prova ou indício de prova que consubstancie com 

seu almejado direito, assim, ante a ausência de prova e a impossibilidade 

de se produzir prova nos procedimentos especiais, a improcedência é 

medida que se impõe. Vejamos a jurisprudência pátria: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTRATOS DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO COM 

ÓRGÃO PÚBLICO, NÃO COM O BANCO DEMANDADO. OBRIGAÇÕES 

IMPOSTAS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINATÁRIAS DA 

PRESTAÇÃO CONVENCIONADA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

CONTRAPRESTAÇÃO. PERSEGUIÇÃO PELA VIA INJUNTIVA. 

INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO VINCULANDO AS PARTES 

E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

CRÉDITO ESTAMPADO EM DOCUMENTOS ELABORADOS 

UNILATERALMENTE. PROVA ESCRITA APTA A APARELHAR A 

PRETENSÃO INJUNTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA (CPC, ART. 700). CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUÇÃO DA VIA 

ELEITA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

FIXAÇÃO. 1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de 

individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão 

injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como 

premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela 

celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao 

procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a 

documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia 

executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, 

ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 

700). 2. Da regulação conferida pelo legislador deriva que, abstraída a 

exigência de forma rígida, a documentação passível de aparelhar a 

pretensão formulada sob a via monitória destinada à perseguição de 

quantia em dinheiro deve retratar obrigação de pagar quantia certa 

derivada de determinada prestação, tornando inviável que, a despeito de 

evidenciada a celebração de contrato de concessão entre a autora e 

órgão público tendo como objeto a prestação de serviços a instituições 

financeiras fomentadas de empréstimos garantidos por alienação 

fiduciária de veículos, a contratada demande contraprestação pecuniária a 

banco destinatário da prestação obrigacional pela via injuntiva, porquanto, 

a par da ausência de vinculação obrigacional concertada entre as partes, 

inexiste comprovação dos serviços efetivamente fomentados, não se 

prestando a suprir essas omissões documentos emitidos unilateralmente. 

3. Ausente documentação apta a lastrear a subsistência do vínculo 

obrigacional e a contraprestação obrigacional que ensejara a germinação 

dos créditos perseguidos, demandando a aferição da vinculação e dos 

serviços dilação probatória de molde a ser aferida a subsistência da 

obrigação de pagar imputada, os instrumentos colacionados não suprem o 

exigido pelo legislador processual, que, a despeito de dispensar forma 

rígida, demanda a subsistência de documentos aptos a atestarem a 

subsistência de obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer como pressuposto 

para a formulação da pretensão condenatória sob a forma do 

procedimento monitório, ressoando a carência de ação da parte diante da 

inadequação do instrumento eleito (CPC, art. 700). 4. Editada a sentença e 

aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o 

desprovimento do recurso implica a imputação de honorários advocatícios 

à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o 

instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a mensuração 

da verba ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços 

executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar 

observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de 

conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 5. O fato de a parte recorrida 

não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários 

sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em 

ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que 

seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, 

desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos 

direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam 

enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou 

incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1ª Turma. 

AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. 

p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841). 6. Os 

serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de 

pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem 

desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com 

o trânsito em julgado da entença, encerrando a formulação de 

contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável 

que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam 

suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a 

par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a 

fomentar outros serviços ? v.g. a distribuição de memorais, formulação de 

sustentação oral. 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários 

recursais fixados. Unânime. (TJ-DF 07189652020178070001 DF 

0718965-20.2017.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de 

Julgamento: 06/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não basta que o pedido 

mediato da ação monitória consista em compelir o devedor ao pagamento 

de soma líquida de dinheiro. Requisito indispensável ao uso do 

procedimento monitório é a existência de prova escrita sem eficácia de 

título executivo (art. 1.102a, do CPC). Isto é, a prestação de pagar soma 

líquida em dinheiro deve estar materializada através de prova escrita. Em 

sede de doutrina, já advertimos que: "A prova a cargo do autor tem de 

evidenciar, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, 

porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de 

individuar a prestação reclamada pelo autor, e não haverá oportunidade 

para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo 

objeto. Além disso, o mandado de pagamento só pode apoiar--se em 

obrigação cuja existência não reclame acertamento ulterior e cuja 

atualidade já esteja adequadamente comprovada". Desta forma, merece 

ser reconhecida a improcedência da presente ação monitória, diante da 

inexistência de prova escrita, sem eficácia de título executivo. POIS NÃO 

ANEXOU A AUTORA À INICIAL, OU À MANIFESTAÇÃO SOBRE OS 

EMBARGOS MONITÓRIOS NENHUM DOCUMENTO ESCRITO INDICIÁRIO DA 

SUPOSTA DÍVIDA. Outrossim, não há que se falar em litigância de má-fé 

da autora, ora Embargada, nos termos do inciso II do artigo 80 do Novo 

Código de Processo Civil (NCPC). Com efeito, não existem elementos 

autorizadores para a condenação da autora em litigância de má-fé. Do 

mesmo modo, não vejo elementos suficientes para que seja afastado o 

deferimento da justiça gratuita à autora. A “priori”, vale consignar que que 

a embargante trata-se de pessoa idoso, beneficiária do INSS, não 

possuindo ativos financeiros suficientes arcar com as despesas 

processuais, sendo que a relação de imóveis juntada pelo embargante não 

é atualizada, possivelmente os imóveis são objetos de contratos de 

compra e venda, como os discutidos nos autos. É sabido que os 

benefícios da assistência judiciária gratuita se estendem não somente aos 

miseráveis economicamente, mas todos aqueles cuja situação econômica 

não lhes permita arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo ao próprio sustento ou de sua família, conforme 

dispõe o art.2 da Lei 1.060/50. Nesse sentido: “IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO 

DE VERACIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI 1.060 

/50 - IMPROCEDÊNCIA.- A presunção de pobreza decorre da simples 

alegação de miserabilidade do interessado, não podendo ser afastada por 

meros indícios, uma vez que a lei não exige que os beneficiários da 

gratuidade judiciária sejam miseráveis ou indigentes, apenas que não 

possuam condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo 

da própria subsistência ou de sua família.” Assim, mantenho a concessão 

da justiça gratuita a parte autora. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos 

Monitórios para julgar IMPROCEDENTE a presente ação ajuizada por HILDA 

MARCELINO PATEL em face de JOÃO CARLOS BIAZOTTO, com fulcro no 

artigo 487, I do Novo CPC, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito .POIS NÃO ANEXOU A AUTORA À INICIAL, OU À MANIFESTAÇÃO 

SOBRE OS EMBARGOS MONITÓRIOS NENHUM DOCUMENTO ESCRITO 

INDICIÁRIO DA SUPOSTA DÍVIDA. Isento a Embargada/Autora do 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

eis que beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001803-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RITA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001803-70.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RITA MARIA 

DA SILVA Vistos. O Município de Alta Floresta/MT, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da 

sentença de ID. 26333988, alegando que houve contradição quanto à sua 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (ID. 30722635). É 

o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, conheço os Embargos de 

Declaração, eis que adequado e tempestivo, todavia, no mérito, NEGO 

PROVIMENTO AO MESMO. Isso porque, conforme a sentença proferida o 

do pagamento do lançamento n°. 412982/2013 se deu em sede 

administrativa e, os lançamentos nº. 432366/2015, 11239306/2016, 

11239307/2016, 11239308/2016 e 11259793/2017 foram cancelados. O 

que se verifica dos presentes autos e dos demais processos executivos 

é que, o contribuinte ao celebrar acordo com a Municipalidade, sem 

qualquer menção acerca de pagamento de honorários advocatícios, É 

SURPREENDIDO com a emissão de guia, separadamente, para pagamento 

e, depois de adimplido todos os termos do acordo firmado, lhe é exigido o 

pagamento dos honorários advocatícios QUE SEQUER ACORDOU. Ora, se 

o pagamento dos honorários advocatícios é EVENTUAL, conforme afirma 

a douta Procuradora, o MESMO NÃO PODE SER EXIGIDO e, por óbito, por 

não fazer parte do “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento em 

sede administrativa” NÃO PODE ESTE MAGISTRADO OBRIGAR O 

EXECUTADO A QUITA-LO, eis que, se assim fosse, estaria este Juízo 

alterando, ex officio, o acordo já celebrado entre as partes. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. ACORDO 

JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de 

fixação de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de 

acordo judicial. 2. Impende esclarecer que a homologação de acordo entre 

as partes, pelo juízo do feito, fica condicionada, evidentemente, à 

aquiescência das partes. No caso dos autos, a proposta de acordo (fl. 

84), que caracteriza a convergência de vontade das partes, nada previu 

quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, contudo o MM. Juiz 

Singular, quando da homologação, fixou-os em 10% (dez por cento) do 

valor acordado. 3. In casu, considerando que o acordo firmado entre as 

partes, cujo conteúdo traduz a vontade das mesmas, não dispunha sobre 

a fixação de honorários em benefício do advogado da parte autora, não 

poderia o MM. Juiz fixá-los na sentença homologatória. 4. Apelação e 

r e m e s s a  o f i c i a l  p r o v i d a s . ( T R F - 5  -  A C :  4 7 7 4 6 3  C E 

0002656-12.2009.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal Francisco 

Cavalcanti, Data de Julgamento: 03/09/2009, Primeira Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 26/10/2009 - Página: 

26 - Ano: 2009) É importante salientar que este Magistrado não discorda 

com o pagamento de honorários advocatícios, todavia, o mesmo deve ser 

mencionado nos termos do acordo celebrado entre as partes em sede 

administrativa para que o mesmo seja exigível, COMO FAZEM AS DEMAIS 

FAZENDAS PÚBLICAS, QUE OU INCLUEM HONORÁRIOS NO TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA, OU INCLUEM NELE DECLARAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE QUE NÃO HÁ EXECUÇÃO COM PENHORA OU 

GARANTIDA. Assim, por entende-se por CONTRADITÓRIA a postura 

adotada pela Municipalidade, pois o contribuinte dirige-se ao Poder 

Municipal, formula acordo com o objetivo de quitar seu débito e a 

Procuradora, por eventual erro, NÃO INCLUI o valor dos honorários 

advocatícios à serem quitados no termo do acordo celebrado e, exige que 

este Juízo o faça. No presente caso, portanto, é plenamente aplicável a 

teoria venire contra factum proprium ou teoria dos atos próprios, que visa 

proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em 

contradição com um comportamento assumido anteriormente. Acerca da 

teoria, bem explica o professor Fredie Didier Jr.: “b) A proibição de venire 

contra factum proprium. Trata-se de proibição de exercício de uma 

situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que 

gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência. A 

doutrina costuma enumerar os seguintes pressupostos para a 

configuração do venire contra factum proprium como comportamento 

ilícito: a) existência de duas condutas de uma mesma pessoa, sendo que a 

segunda contraria a primeira; b) haja identidade de partes, ainda que por 

vínculo de sucessão ou representação; c) a situação contraditória se 

produza em uma mesma situação jurídica ou entre situações jurídicas 

estreitamente coligidas; d) a primeira conduta (factum proprium) tenha um 

significado social minimamente unívoco, a ser averiguado segundo as 

circunstâncias do caso; e) que o factum proprium seja suscetível de criar 

fundada confiança na parte que alega o prejuízo, confiança essa que será 

averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio 

jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social do negócio”. (JÚNIOR, Fredie 

Didier. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. 1. 18. Ed. Salvador: 

JusPodivm, 2016, fl. 112) Assim sendo, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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.: 208042 Nr: 8359-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidinaldo Carneiro de Almeida, Leci Osorio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Ulisses Gebrim - 

OAB:12520/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 6.Na mesma decisão intimou-se a parte Autora para fornecer planilha 

atualizada do valor do débito, sobre a qual deveria ser descontado o valor 

já penhorado às fls. 369/370. Dessa forma, às fls. 184/388, os Requeridos 

peticionaram apresentando a planilha com o devido desconto.7.Por fim, a 

certidão de fl. 383, informa que transcorreu “in albis” o prazo para a parte 

Requerida se manifestar sobre a decisão em questão, (fls. 380/381).8.É O 

RELATÓRIO. DECIDO.9. Considerando que foi frutífera a ordem de bloqueio 

judicial via BacenJud, tendo o Executado alegado nulidade na qual fora 

julgada por meramente protelatória, e mesmo sendo devidamente intimado 

sobre a referida decisão, quedou-se inerte, INTIME-SE a Parte Exequente 

para informar os dados da conta bancária para ser realizada a expedição 

do alvará em seu favor, no prazo de 15 (quinze) dias.10.Após, voltem-me 

conclusos para análise do pedido de fls. 376/378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 10763-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlê Evangelista Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se ação de Execução de Título Judicial proposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ARLÊ EVANGELISTA 

BORGES.

 2. À fl. 134 manifesta que o Executado realizou o pagamento de forma 

integral do débito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 134, O Exequente manifestou-se afirmando 

que sua pretensão fora atingida.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

7. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 329575 Nr: 2674-58.2020.811.0004

 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: ACOF, Marcia Divina Pereira de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE 

JUNHO DE 2020, às 07h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313192 Nr: 9662-32.2019.811.0004

 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: Wander Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rogerio Rodrigues e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA TELES - 

OAB:28337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a carta precatória para intimação do Requerido 

sequer foi distribuída no juízo deprecado, e a falta de tempo hábil para a 

citação, REDESIGNO a audiência de Mediação/conciliação para o dia 19 DE 

MAIO DE 2020, às 13h00min (Horário de Mato Grosso).

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. É O RELATÓRIO. DECIDO. 1. Considerando que as partes são capazes 

e estão devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 154/156, para que produza seus efeitos legais, e, via 

de consequência, SUSPENDO o feito até a data final para cumprimento da 

obrigação. 2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE o Exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe o cumprimento integral da 

obrigação avençada. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para novas deliberações. 11. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244518 Nr: 2412-16.2017.811.0004

 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: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Borges Neto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:GO 18.194, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - 

OAB:28.339/GO, Wellington Júnior Oliveira Silva - OAB:MT/25845/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO parcialmente os pedidos de fl.99, no que se refere a realização 

de audiência de conciliação/mediação.

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 conciliação/mediação, na forma do art.334, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266862 Nr: 17274-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA, Osmar 

Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido retro.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 17862-96.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Dantas de Araujo e Cia Ltda, Fran Karlos de 

Oliveira, Maria Luzimar de Oliveira, Krislian Layson de Oliveira, Tiago Alves 

de Oliveira, Joseilton Dantas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:MT 14.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por GLEISOM E OUTROS em 

face de J. DANTAS DE ARAUJO E CIA LTDA.

 2. A parte Requerente é herdeira do de cujus FRANCISCO JOSÉ DE 

OLIVEIRA, falecido em 27 de dezembro de 2016. Alegam que os 

Requeridos estariam dilapidando o patrimônio deixado pelo de cujus antes 

mesmo de se efetuar a divisão do espólio, negando-se a prestarem contas 

dos valores deixados pelo de cujus, bem como, qualquer tentativa de 

conciliação extrajudicial.

3. À decisão de fl. 199, fora deferido a citação dos requeridos nos 

endereços indicados às fls. 196/197. A citação do Requerido Joseilton 

Dantas de Araujo restou infrutífera, conforme fls. 203/203v, no entanto, 

realizou-se as citações dos requeridos Fran Karlos de Oliveira, Tiago 

Alves de Oliveira, e Krislian Layson de Oliveira, como consta às fls. 

204/205v.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. DEFIRO o pedido de nova tentativa de citação do requerido Joseilton 

Dantas de Araújo no endereço fornecido à fl. 206.

6. Em consideração ao pedido de InfoJud, verifico ser desnecessário a 

realização de tal medida, tendo em vista que a citação dos demais 

requeridos restaram frutíferas. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisa de 

novos endereços por meio do sistema InfoJud.

7. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 301908 Nr: 3360-84.2019.811.0004

 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: Elza Maria Gonçalves Gomes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Considerando a existência do mutirão DPVAT como uma das 

ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam ao Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, a fim de realizarem audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2020, 

ÀS 08h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).8. Registre-se que as partes 

deverão estar cientes da perícia médica que ocorrerá antes da 

conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado por este juízo e, 

caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas despesas serão 

custeadas pelas partes, bem como trazer exames médicos já realizados.9. 

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 10. DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.11. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 307205 Nr: 6322-80.2019.811.0004

 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 de Fátima Rodrigues dos Passos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Considerando a existência do mutirão DPVAT como uma das 

ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam ao Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, a fim de realizarem audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2020, 

ÀS 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).8. Registre-se que as partes 

deverão estar cientes da perícia médica que ocorrerá antes da 

conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado por este juízo e, 

caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas despesas serão 

custeadas pelas partes, bem como trazer exames médicos já realizados.9. 

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 10. DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.11. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81239 Nr: 4595-72.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira de Oliveira, Euripedes Ferreira 

Martins Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de 

Posse, tendo como Exequente: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JÚNIOR, e 

como Executada: MARIA DA SILVA PEREIRA.

2. Depreende-se dos autos, que foram julgados procedentes os pedidos 

contidos na Ação Reintegração de Posse (fls. 135/136). A mencionada 

sentença teve trânsito em julgado no dia 13.05.2016, conforme certidão de 

fl. 140.

3. Às fls. 159/160 o advogado da parte Requerente, EURÍPEDES FERREIRA 

MARTINS JÚNIOR, propôs cumprimento de sentença de honorários 

advocatícios arbitrados pelo magistrado.

4. Nota-se que fora proposto Embargos de Terceiro por Claudia da Silva 

Pereira em face do Requerente Valdemar Ferreira, alegando ser a real 

possuidora da área em litígio, no entanto, sua pretensão fora julgada 

improcedente por este juízo, devido ao fato da Embargante não ter 

fornecido subsídios mínimos que viabilizassem o conhecimento e a 

deliberação de seus pedidos. (fls. 178/181)

5. A parte Exequente requereu penhora via BacenJud, RenaJud, e InfoJud, 

as quais foram deferidas, porém, restaram infrutíferas. Posteriormente, 

pleiteou pela expedição de mandado de penhora e avaliação de bens 

imóveis na residência da Executada, medida que não obteve êxito, como 

certifica-se à fl. 205.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ante o exposto, DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 1 (um) ano.

8. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225513 Nr: 6201-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valdivino Rodrigues Silva, José 

Belmiro Simões

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

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A, Nei 

Calderon - OAB:GO/44.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 1. DEFIRO parcialmente o pedido retro.

2. Considerando que foram infrutíferas as tentativas de citação do 

Requerido JOSÉ BELMIRO SIMÕES, e que os endereços obtidos via 

Bacenjud e Siel ao serem diligenciados também restaram infrutíferos, 

vislumbro as condições para o deferimento do pedido de citação editalícia.

 3. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não sabido, 

sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que residem, DEFIRO 

a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido às 

fls. 85, em acordo com os artigos 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015. 

Cabendo a parte Exequente proceder a publicação conforme disposto nos 

artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.

4. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como Curador 

Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos 

termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015.

 5. Todavia, quanto ao Requerido ANTÔNIO VALDIVINO RODRIGUES 

SILVA, vislumbra-se que sua citação já fora realizada, como consta na 

certidão de fl. 48, apresentando, inclusive, contestação às fls.49/51, 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de citação editalícia do Devedor em 

questão.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228740 Nr: 8213-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Hsbc Bank Brasil S/A - 

Banco Multiplo, Roberto Paulino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por HSBC BANK BRASIL S/A – 
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BANCO MÚLTIPLO em face da ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, MAURANDIR RODRIGUES DOS 

PASSOS, e ROBERTO PAULINO DE OLIVEIRA.

2. Depreende-se dos autos, que foram realizadas diversas tentativas 

infrutíferas de citações no decorrer do processo, assim, fora deferida a 

citação por edital, conforme fl. 104.

3. Devidamente citados, os Executados opuseram Embargos à Execução, 

entretanto, como foram feitos por negativa geral, não fora alegada 

nenhuma das possibilidades de modificação da execução, sendo, desse 

modo, julgado extinto. (fl. 118)

4. A parte Exequente apresentou o débito atualizado no valor de R$ 

113.388,23 (cento e treze mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três 

centavos), e requereu penhora via sistema BacenJud, porém, a medida 

restou infrutífera, conforme fls. 132/133. Posteriormente, realizou-se 

consulta via RenaJud, na qual foram constritas duas motocicletas Honda, 

uma em nome do Roberto Paulino de Oliveira, e a outra em nome do 

Maurandir Rodrigues dos Passos. (fl. 138)

5. Deste modo, fora deferido em seguida, o pedido da Autora de restrição 

de circulação das motocicletas descritas, realizando-se à fl. 148. Por fim, 

requer a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação dos 

veículos localizados, bem como a designação de hasta pública.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Percebe-se que a parte Exequente não apresentou os endereços para 

a localização das motocicletas em apreço, sendo assim, POSTERGO a 

análise do pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação.

8. INTIME-SE a parte Autora para fornecer os endereços dos veículos 

descritos à fl. 138, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de liberação 

dos mesmos em favor dos executados.

9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330089 Nr: 2921-39.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio José Lemos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cumpra-se conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem.

 2. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170512 Nr: 2914-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti - 

OAB:OAB/SP nº. 129., Caroline Marcon da Silva Mestriner - 

OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio Sanches Mestriner - OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Marcon da Silva 

Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio Sanches Mestriner - 

OAB:190 931 SP, Isis Danielle Magalhães Vilela - OAB:19108/O

 7. Destarte, DEFIRO o pedido postulado às fls. 198/210 e DETERMINO 

nova avaliação do imóvel, devendo a parte Executada proceder com o 

recolhimento das diligências. 8.Realizada a avaliação, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem acerca do laudo encartado, sob pena de 

concordância tácita e devolução da carta precatória ao juízo deprecante. 

9.Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172282 Nr: 5172-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza Lima, Maria Aparecida 

Novaes Lima, Neuza Maria Furia Viana, Alcido Nilson, Francisco Pereira 

Vianna Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Modesto Gonçalves 

Fortes - OAB:2199-a, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 8.Dito isso, retifico parcialmente a sentença de fls. 477/480, no que 

concerne à parte dispositiva, passando a constar “Diante do exposto, 

rejeito liminarmente os presentes embargos de terceiros, frente a 

ilegitimidade ativa dos embargantes, extinguindo o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VI C/C art. 674 do CPC.”9.INDEFIRO o 

pedido de fls. 662, uma vez que incumbe à parte diligenciar 

extrajudicialmente a fim de localizar bens do Executado passíveis de 

penhora, não sendo possível a transferência de tal encargo ao Juízo. 

10.INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos certidão atualizada da matrícula da Fazenda Marapendi que almeja a 

penhora, ou, no mesmo prazo, se manifeste requerendo o que entender 

de direito, sob pena de impossibilidade no prosseguimento do feito. 

11.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237336 Nr: 14330-51.2016.811.0004

 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: Juscelino Gonçalves Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Ribeiro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 45.JULGO IMPROCEDENTES as pretensões do Requerido no que tange às 

indenizações por Danos Materiais e Morais.46.INDEFIRO o pedido de 

Condenação do Autor em litigância de má-fé.47.CONDENO as partes no 

pagamento, pró rata, das custas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado pelo 

profissional, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015. No entanto, as 

referidas verbas deverão ficar sob a condição SUSPENSIVA de 

exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015, uma vez que a 

parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 30) e nessa 

oportunidade DEFIRO o aludido benefício ao Requerido.48.Por fim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, CPC/2015.49.Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.50.Expeça-se o necessário.51.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330118 Nr: 2933-53.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mareuza Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O, Sônia Maria Kai Farias - OAB:8.993-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Portes Junior - 

OAB:10772 OAB/MT

 VISTOS.

 1. Visando dar efetividade ao ato deprecado, DESIGNO audiência para 

oitiva da testemunha JOSÉ TONTIM DOS SANTOS para o DIA 28 DE ABRIL 

DE 2020, às 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323795 Nr: 14922-90.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilker Alex de Oliveira Leonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilcard Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 
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Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyir Silva Baquião - 

OAB:129.504

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por 

WILKER ALEX OLIVEIRA LEONEL em face de BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

2. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

96/97, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

3. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. SEM honorários.

 4. 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.: 324203 Nr: 15099-54.2019.811.0004

 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: Jacqueline Rodrigues Ecke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando a falta de tempo para a citação do Requerido, 

REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 19 DE MAIO 

DE 2020, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. CITE-SE o Requerido no endereço indicado às fls. 40.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 16205-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene das Dores Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 Vistos

1. Cuida-se de ação monitória convertida em cumprimento de sentença, 

proposta por EDILENE DAS DORES PIMENTA em face de LUIZ ANTÔNIO 

JACOMINI.

2. A sentença de fls. 37/38, além de converter o mandado inicial em 

mandado executivo, julgou procedente o pedido da requerente e, com 

fulcro no artigo 701, §2º, do CPC, declarou constituído de pleno direito em 

título executivo judicial a obrigação da parte Requerida no pagamento da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo cheque de fl. 26, com 

incidência de juros de 1% a.m e correção monetária pelo IPCA desde o 

vencimento do título (22/05/2015).

3. Certificou-se o transito em julgado da supracitada sentença, à fl. 41. 

Adiante, intimou-se a parte Executada para o pagamento da dívida, como 

não o fez, este juízo deferiu os pedidos da Requerente de penhora via 

sistema BacenJud e RenaJud. (fl. 62)

4. A indisponibilização de ativos via BacenJud restou infrutífera (fls. 

64/65), no entanto, a consulta via RenaJud resultou na restrição de uma 

REB/RODOVIARIA de propriedade do Devedor. (fl. 63)

5. Por fim, a parte Requerente pleiteia pela penhora e remoção do veículo 

descrito à fl. 63.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Nota-se que a parte Autora não informa a localização do veículo em 

apreço, portanto, POSTERGO a análise do pedido de expedição de 

mandado de penhora e avaliação do bem móvel.

8. INTIME-SE a parte Exequente para fornecer o endereço no qual se 

localiza o veículo restrito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

liberação em favor do Executado.

9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176626 Nr: 10660-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira Borges, Allianz Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os honorários foram arbitrados com base no 

percentual do valor da causa, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 472/478. Cabendo ressaltar que a simples majoração dos 

honorários no grau recursal não é motivo para impedir a incidência da 

Sumula 14 do STJ.

 2. Desse modo, uma vez que corretos os valores apresentados pela 

parte Exequente às fls. 480/481, HOMOLOGO os valores apresentados.

3. INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4 .Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85095 Nr: 8244-45.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 43.638

 9.Diante do exposto, e da consulta ao PJE demonstrando a não intimação 

da Parte Exequente sobre a certidão negativa, DEFIRO o pedido retro.10. 

EXPEÇA-SE nova carta precatória para a Comarca de Primavera do Leste, 

objetivando o cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis constritos.11.Enfatiza-se que a parte interessada se encontra 

isenta de custas desta diligência.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330136 Nr: 2941-30.2020.811.0004

 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: Nivaldo Ricardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DECLINO da competência em favor do Juízo da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, a fim de que possa processar e julgar o 

presente feito, com fundamento no acórdão proferido nos autos nº. 

3006-08.2018 (CIA), bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP nº. 09, que 

a l t e r o u  a s  c o m p e t ê n c i a s  d a s  V a r a s  C í v e i s  d e s t a 

Comarca.11.PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e 

REMETA-SE o feito ao aludido Juízo com as nossas 

homenagens.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240063 Nr: 16296-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edna Aparecida de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourenço Gomes Gadêlha 

de Moura - OAB:21.233 - PE

 19.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.20.Apresentado o laudo pericial, 

sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para 

que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.21.Após voltem-me 

concluso para julgamento do feito.22.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256635 Nr: 10634-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Really Indústria e Comércio de Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernandes da Silva - 

OAB:32985/GO, Jordana de Faria Pena - OAB: OAB/GO 31.572, Paula 

Matos Praxedes - OAB:OAB/GO 47.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 VISTOS.

1. Verifica-se na petição de fl. 51/52, que foi firmado acordo entre as 

partes no dia 09/10/2017, onde ficou estabelecido o pagamento da dívida 

de forma parcelada em 30 (trinta) vezes, mas conforme se depreende da 

petição de fls. 66 o Requerido não cumpriu com o pagamento acordado.

2. Depois entabularem novo acordo às fls. 83/85, a parte Exequente 

informou novo descumprimento e requereu a continuidade da execução.

3. Intimada para proceder com o pagamento, a parte Executada alegou 

excesso de execução, informando que o valor cobrado estaria contanto 

parcelas já pagas, mas não colacionou aos autos comprovante de 

pagamento de todas as parcelas.

4. Assim sendo, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte 

Autora para trazer planilha atualizada do débito detalhada, demonstrando 

quais meses não foram pagos e o valor atualizado do débito.

5. No mesmo prazo, oportunizo a parte Executada para carrear aos autos 

comprovantes dos pagamentos já feitos, sob pena de prosseguimento da 

execução acerca dos valores que não forem devidamente comprovados.

 6. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 300326 Nr: 2534-58.2019.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2020, às 14h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23311 Nr: 546-32.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIBARRA LTDA, David Lincoln de Campos, 

Jair José Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 Vistos.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por BANCO DO 

BRASIL S/A em face do CREDIBARRA LTDA E OUTROS.

2. A parte Requerida opôs embargos à execução, cuja sentença julgou 

improcedente os pedidos, e condenou a parte Embargante ao pagamento 

das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa.

3. À fl. 76, o Exequente requereu a avaliação dos bens penhorados às fls. 

46/49, excluindo-se o imóvel de matrícula de n° 8.215, objeto de embargos 

de terceiros, restando o imóvel de matrícula n° 40.627. O laudo de 

avaliação fora apresentado às fls. 91/92, e às fls. 148/150 fora indeferido 

a impugnação ao laudo de avaliação e, por corolário, homologado o laudo 

de avaliação.

4. O imóvel avaliado fora adjudicado em ação trabalhista pelo Exequente 

Gilmar Rocha de Freitas, conforme fl. 154, motivo pelo qual o imóvel foi 

excluído da penhora.

5. Os embargos de terceiros opostos por Rosilene Lopes Rocha Cardozo 

em face do Banco do Brasil, que tem como objeto o imóvel de matrícula n° 

8.215, foram julgados improcedentes, como consta às fls. 57/59.

6. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito (fl. 205), o 

Exequente pleiteou pelo mandado de avaliação de todos os bens 

penhorados nos presentes autos para posterior designação de hasta 

pública.

 7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Ante o exposto, DEFIRO o pedido retro.

9. EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos bens de matrículas n° 39.664, e 

n ° 8.215, penhorados às fls. 46/49

10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171914 Nr: 4730-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

planilha de cálculo apresentada às fls. 359/376 para que surta os jurídicos 

e legais efeitos e, por conseguinte, DECLARO como valor da dívida 

exequenda a quantia de R$ 6.233,17 (seis mil duzentos e trinta e três reais 

e dezessete centavos) atualizada até a data de 31/08/2019, com 

fundamento no art. 509, I, do CPC. 9.INTIME-SE a parte Exequente para que 

traga aos autos planilha atualizada do valor do débito, considerando os 

valores acima como base de cálculo. 10.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art. 523, 

CPC/2015.11.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora do bem indicado pela parte ou de tantos quantos 

bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado 
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ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia. 12.Sendo o caso de 

penhora online, venham-me conclusos para a indisponibilização de ativos 

via Bacen-Jud.13.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 

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

que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença. 14.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330137 Nr: 2942-15.2020.811.0004

 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): LUCIANO GARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328558 Nr: 2123-78.2020.811.0004

 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: Luciene Lopes Cavalcante

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 22/06/2020, às 09:15 

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.: 328782 Nr: 2249-31.2020.811.0004

 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: Maria Aparecida Oliveira de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dia 22/06/2020, às 08:45 

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.: 329012 Nr: 2395-72.2020.811.0004

 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: Jair Fernandes de Sales

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 22/06/2020, às 09:00 

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.: 181468 Nr: 3316-41.2014.811.0004

 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: Fundo Patrimonial Lavra Sociedade Simples Ltda, Otto 

Steiner Junior, Antonio Eduardo Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joisi Teresinha Paulo dos 

Santos - OAB:12093/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Dessa forma, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 252, 

DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos a fim de sanar a contradição 

existente, motivo pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO os itens 

2 e 3 da citada decisão.13.Ademais, tendo em vista os documentos 

acostados às fls. 260/263, CORRIJO O VALOR DA CAUSA para R$ 

7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 292, §3º do CPC. 

14.INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o recolhimento da diferença das custas e despesas de 

ingresso, na forma anteriormente determinada, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art.290, do CPC15.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 3388-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco do Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Luma Mayara de Azevedo - OAB:OAB/TO 5143-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 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, às :30 

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.: 275298 Nr: 4278-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hitalo Hudson Pereira Paixão

 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: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 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, às 13:30 

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.: 309358 Nr: 7544-83.2019.811.0004

 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: Franco Mahorrodine Xavante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzeri Rewanari'Õ A'Edzane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:, 

Rogério Vieira Rodrigues-Procurador Federal - OAB:

 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 retro para o dia 09 DE JUNHO DE 

2020, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. INTIME-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317182 Nr: 11852-65.2019.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Cassiano Barroso de Carvalho, Milena Farias Costa, 

Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 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 30/06/202às 12:30 

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.: 317359 Nr: 11958-27.2019.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 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 23/06/2020, à16:30 

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.: 320825 Nr: 13507-72.2019.811.0004

 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: Cinthia Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nataly Gimenez Barbosa - 

OAB:26244/O, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13274

 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, 13:00 

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.: 321013 Nr: 13609-94.2019.811.0004

 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: Izaqueu Mendes Barbosa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT
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 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, 15:00 

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.: 322546 Nr: 14310-55.2019.811.0004

 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: J. C. Nogueira ME, Jamiscléia Caetano Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Soares Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 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, à15:00 

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.: 322705 Nr: 14397-11.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilmar Gouveia Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 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, à13:30 

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.: 326261 Nr: 872-25.2020.811.0004

 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: Luzia Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 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, à16:00 

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.: 326630 Nr: 1023-88.2020.811.0004

 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: Jozelio de Jesus Telles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anjo Azul Administradora e Corretora de 

Seguros Ltda, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 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, à14:00 

horas (horário de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327125 Nr: 1315-73.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Next Sistemas Automação e Incêncio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BRANDALISE ROMEL 

- OAB:38036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ZIMMERMANN 

JUNIOR - OAB:23708SC

 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 retro designada para o dia 09 DE 

JUNHO DE 2020, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. INTIME-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328555 Nr: 2121-11.2020.811.0004

 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: Francisco Eli Siqueira da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, às 14:00 
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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.: 323946 Nr: 14983-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Luna Araújo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Gomes e S. Tiburcio - 

OAB:GO 36.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, RAFAEL SOARES DOMINGUES NOGUEIRA - OAB:28.350/GO

 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, à15:30 

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.: 330218 Nr: 2988-04.2020.811.0004

 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): G. M. J. Transportes Ltda, Jadiel Vicente da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CITEM-SE os Executados 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 dos executados, na forma do art.841, §

§1º e 2º/2015.

 3.Os Executados poderão 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). Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos 

à execução, não se aplica o disposto no art. 229 (§3º, art.915, 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/2015).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 299396 Nr: 1963-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Pompermaier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES S FREITAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONCALVES TEIXEIRA - 

OAB:158225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em razão do deferimento do efeito suspensivo nos Embargos à 

Execução de cód. 325786, MANTENHO estes autos suspensos até o 

deslinde dos embargos apensos.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319798 Nr: 12973-31.2019.811.0004

 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: Raniel de Sousa do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Mayara Nunes Saggin - 

OAB:25310-0/MT., Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 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 15:30 

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.: 320562 Nr: 13339-70.2019.811.0004

 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: Roney Júnior Claudino de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posseiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Cesar de Almeida - 

OAB:26996/MT, WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - OAB:24172/O

 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, à17:00 

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.: 324380 Nr: 15186-10.2019.811.0004

 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: Associação Amigos do Jardim Serra Azul - AMAZUL, 

Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Firmino de Assis, Alexandro Takishita 

Martins da Fonseca, Serra Azul Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Lucas Nascimento Gonçalves - OAB:46254/GO

 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, à13:30 
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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.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Vistos.

1. Diante da certidão de fls. 115, INTIME-SE a parte Exequente para 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 189-47.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Caitano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENÍCIA FARIAS BATISTA SILVA, Espólio de 

Otacílio José dos Santos, Mareuza Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Daiane luza - OAB:14059/MT, Mariana Calvo Caruccio 

- OAB:19412, Mauro Portes Junior - OAB:10772 OAB/MT, Pedro 

Emilio Bartolomei - OAB:OAB/MT12206B, Sandra Roberta 

Montanher Brescovici - OAB:7.366 MT

 22.Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 936/939 e 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Executada, por meio do seu advogado 

constituído para pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às 

fls. 936/939, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinações 

contidas nos itens “18” e “19”, da decisão de fls. 913vº.23.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 10307-14.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV Atacadista & Varejista de Bebidas Ltda, 

João Manoel Gehm, Maria Nilda Guimarães de Farias, Carlos Valmor 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, Fabíola Amaral Ferreira - 

OAB:46.402, LYCURGO LEITE NETO - OAB:1530-A/DF, WANISSE 

ARAUJO DE SANTANA LEANDRO - OAB:20868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, 

Wilma Alves da Silva - OAB:MT 17.383

 16.Após, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste acerca dos 

pedidos de fls. 552/554 e de fls. 573 e 578, bem como promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.17.Decorrido o prazo, voltem-me concluso para análise dos 

pedidos de fls. 552/554, 573 e 578.18.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 11427-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:OAB/MS 15.654, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Bruna 

Gomes de Moraes - OAB:21078/MT, Daniel Victor Farias Castro. - 

OAB:17.609, Douglas da Silva Dos Santos - OAB:OAB/MS 20.273, 

Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 VISTOS.

1. Em análise aos Embargos Monitórios apresentados às fls. 139/172 e 

documentos que o acompanham (fls. 173/197), notadamente, a cópia da 

petição inicial da Ação Revisional de Contrato ajuizada na Comarca de 

Caçu – GO (fls. 175/186) percebe-se a inexistência de conexão com a 

presente demanda, haja vista que naquela se discute o Contrato CCB – 

EMPRÉSTIMO ROTATIVO – nº. BB51032602-0; e nº. 64153-7 LIMITE DE 

CRÉDITO CONTA CORRENTE, enquanto nesta se discutem os Contratos 

nº. B510335037 (Antecipação de Recebíveis); nº. B510334979 

(Antecipação de Recebíveis); nº. 655201 (Cheque Especial); e nº. 

4960xxxxxx0107 (Cartão de Crédito).

 2. Diante disso, REJEITO a preliminar de conexão, bem como o pedido de 

encaminhamento do feito àquele Juízo.

3. Assim, não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Outrossim, verificando que a controvérsia gira em torno do 

reconhecimento ou não do inadimplemento dos contratos que embasam a 

inicial, INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Decorrido o prazo, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255801 Nr: 10103-81.2017.811.0004

 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: Warlei Max Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Araguaia 

Ltda, Lilian Carla Silva Rosa Valoes Metello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luma Rodrigues Borges - 

OAB:376.475 SP, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 17.Diante disso, DOU O FEITO POR SANEADO.18.Outrossim, verificando 

que a controvérsia gira em torno do reconhecimento ou não da 

inexistência do débito e, possibilidade de responsabilização das 

Requeridas, tratando-se de matéria de direito e de fato que comportam o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 353, CPC/2015, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca desta decisão, em 

atenção ao princípio da lealdade processual, no prazo de 10 (dez) 

dias.19.Decorrido o prazo voltem-me concluso para ulterior deliberação 

e/ou julgamento antecipado da lide.20.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45884 Nr: 26-33.2005.811.0004

 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: Eloy Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira, Valdo de Sousa, 

HOSPITAL MODELO, MARINA PELOSO CASTILHO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, WEINER 

LOPES FRANCO - OAB:28958
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 VISTOS.

1. Diante da negativa apresentada pelo perito nomeado às fls. 456, 

NOMEIO em substituição, como Perita médica ginecologista e obstetra Dra. 

FABIANA A BERSCH, podendo ser encontrada na Rua Santo André, nº. 

515, na cidade de Primavera do Leste – MT, nos telefones (66) 3498-3331 

e  ( 6 6 )  9 9 9 2 9 - 7 4 4 4  ( w h a t s a p p )  e / o u  n o  e - m a i l : 

c o n t a t o @ d r a f a b i a n a b e r s c h . c o m . b r ,  q u e  d e v e r á  s e r v i r , 

independentemente, de compromisso.

 2. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015). 

Todavia, considerem-se já apresentados os quesitos de fls. 234/235, 

236/238 e 457/458.

3. Após, CUMPRA-SE, integralmente, as determinações contidas nos itens 

“16” a “23”, da decisão de fls. 456/456vº.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência, tendo em vista tratar-se 

de processo Meta 02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1300 Nr: 2020-77.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERENCIANA FREITAS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES DA ROCHA, NILZA 

MARIA DE BARROS MACIEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:14.036, ERIVAL DE ARAÚJO 

- OAB:2310, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio 

Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, PAULO EMILIO MONTEIRO 

DE MAGALHÃES - OAB:8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que as indenizações representadas por pensão mensal 

vitalícia, devida a quem teve reduzida a capacidade laborativa, é de 

caráter personalíssimo enquanto vivo o titular do direito, INTIME-SE a parte 

Exequente, pessoalmente, nos termos do art. 9º, CPC/2015, para que se 

manifeste acerca da petição de fls. 122/127 e demais documentos que a 

acompanham, notadamente, a certidão de óbito de fls. 129, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem prejuízo das demais 

providências cabíveis.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324640 Nr: 15344-65.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes, Paula Rita Assunção Maia, 

Isabel Assunção Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Watson Gomes, E. L. Esteves 

Imobiliária, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CORRIJO o valor 

da causa para R$ 122.774,76 (cento e vinte e dois mil setecentos e 

setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com fundamento no art. 

292, §3º, do CPC/2015.14.Por conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, 

Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do 

CPC/2015.15.PROCEDA-SE a retificação do valor da causa no Sistema 

Apolo.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325318 Nr: 363-94.2020.811.0004

 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: Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Visa Administradora de Cartões de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por DIFERENCIAL LOCADORA 

DE VEÍCULOS LTDA ME contra VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO, com o objetivo de receber indenização por danos morais e 

materiais decorrentes de uma sentença proferida no Juizado especial cível 

da comarca de Castelo-ES, onde a parte Autora foi condenada ao 

pagamento de indenização a Sra. Alline de Oliveira Rodrigues, em razão 

de valor creditado pela parte Requerida.

2. Pleiteia a condenação do Demandado ao pagamento de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) por danos morais o ressarcimento dos valores pagos na 

ação ajuizada na Comarca de Castelo-ES, no valor de R$ 5.169,41 (cinco 

mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

3. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/166.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO

5. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JUNHO DE 2020, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

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 dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

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/2015.

 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 325786 Nr: 666-11.2020.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES S FREITAS ME, Tamires Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Pompermaier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Atendidos os requisitos do art. 919, §1º, CPC/2015, ATRIBUO EFEITO 

SUSPENSIVO aos embargos e DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da 

execução cód. 299396.12.INTIME-SE a parte Embargada, por meio de seu 

advogado, para impugnar os embargos à execução, no prazo de 15 dias 

(art. 920, I, CPC). E se manifestar acerca da prescrição dos cheques 

juntados no processo cód. 299396, com fulcro no artigo 10 do 

CPC.13.Com o objetivo de garantir a execução, PROCEDA-SE com a 

restrição (transferência), via RENAJUD, do veículo apresentado como 

garantia na petição inicial. 14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292086 Nr: 14219-96.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 10.Assim sendo, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, visto que a 

execução está carreada dos documentos necessários para seu 

prosseguimento.DA ILEGITIMIDADE PASSIVA11.Alega o Embargante que a 

ação principal não deve prosseguir em relação ao sócio da empresa, Sr. 

Osmar Borges Ribeiro, visto que não foi realizada a desconsideração da 

personalidade jurídica. Ocorre que o mesmo não está sendo demandado 

na ação principal por ser sócio da empresa executada, mas sim por ser o 

avalista da cédula de crédito de empréstimo, podendo ser demandado 

solidariamente na ação de execução, conforme disposto no artigo 899 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 49 de 527



Código Civil.12.Desse modo, REFUTO a preliminar de ilegitimidade 

passiva.13.Não havendo outras preliminares e nem tampouco vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO, 

fixando como ponto controverso a possibilidade de excesso de 

execução.14.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.15.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 305732 Nr: 5400-39.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CHEREGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Cheregati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Belini e Silva - 

OAB:221.224-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a inércia da leiloeira nomeada (fls. 77), NOMEIO como 

leiloeiro judicial CARLOS HENRIQUE BARBOSA, leiloeiro efetivamente 

cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e no Banco de 

Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com endereço 

eletrônico contato@chbarbosaleiloes.com.br, e escritório situado na 

Avenida Miguel Sutil, 9803, Bairro Duque de Caxias, na cidade de 

Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

2. Intime-se o leiloeiro nomeado para que informe se aceita a nomeação, e 

a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 3. Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor 

em caso de pagamento ou remissão.

4. Proceda a escrivania com a designação da hasta pública, em duas 

datas, atentando-se quanto às hastas já designadas, com a tentativa de 

cumular os leilões na mesma oportunidade.

5. Determino desde já que, caso haja a necessidade de 2ª praça, o bem 

não poderá ser arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por cento 

do valor do bem, em respeito ao art. 899 do CPC.

6. Expeça-se edital de Praça Pública, atentando-se aos requisitos do art. 

886 e seus incisos do Código de Processo Civil.

7. Encaminhem-se com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça 

ao Leiloeiro oficial, a fim de que este publique o edital da hasta pública 

conforme determinado pelo art. 884 do CPC.

8. DEFIRO pedido de fl.35, OFICIE-SE o Cartório de registro de imóveis, via 

do malote digital, para proceder com a penhora nos termos determinados 

pelo Juízo deprecante às fls.35v, conforme determina o artigo 37, § 2º da 

CNGCE, devendo a parte interessada proceder com o pagamento dos 

emolumentos necessários para averbação da penhora.

9. OFICIE-SE o Juízo deprecante informando a situação do feito, 

remetendo-se cópia da presente decisão.

10. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 320740 Nr: 13436-70.2019.811.0004

 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: Sebastião Antônio de Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por SEBASTIÃO ANTÔNIO DE 

CARVALHO NETO em face de BANCO BRADESCO S/A.

2. Afirma a Autora que contratou junto à empresa requerida um seguro de 

vida e previdência, devendo ser pago pela Demandante o valor de 

R$19.655,51 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos). Alega que realizou o pagamento em parcela 

única no dia 23/03/2018, mas teve novamente a mesma quantia 

descontada indevidamente no dia 26/03/2018.

3. Tendo em vista a cobrança indevida, pleiteia a condenação do 

Requerido ao pagamento em danos materiais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), além do ressarcimento em dobro do valor 

equivocadamente cobrado.

4. Com a inicial vieram os documentos de fls.08/13.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO

6. Uma vez que preenchidos os Requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, 

CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JUNHO DE 2020, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

7. 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 dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

8. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nunes de Sousa Filho, Jair Nunes de Sousa, 

Felipe Augusto Ribeiro Buffon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísio Nunes de Sousa, João Pereira da 

Silva, Vivaldo Alves da Silva, JOAQUIM NUNES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, João Batista da Silva - OAB:31410/GO, JODACY 

GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

1. Objetivando o regular andamento do feito, bem como garantir os direitos 

do Credor Hipotecário, uma vez cumpridas as determinações de fls. 

982/983, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste acerca das 

petições do Banco do Brasil S/A (fls. 991 e 1.000/1.013), apresentando a 

competente carta de quitação da dívida hipotecária e/ou a concordância 

com a destinação de parte dos valores da arrematação para o 

adimplemento da dívida, devidamente atualizada, em favor do Banco do 

Brasil S/A, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. DEVERÁ o Autor, no mesmo prazo, promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->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: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, com fundamento nos artigos 57, 

caput, e 109, da Lei nº. 6.015/1973, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, a fim de que passe a constar na certidão de 

nascimento o nome do Requerente como MARISVALDO SILVA 

CARVALHO.11.EXPEÇA-SE o necessário à averbação desta sentença no 

cartório de registro civil respectivo e OFICIE-SE para que se proceda à 

reti f icação das cert idões supraci tadas.12.SEM custas e 

honorários.13.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento 

de todas as determinações e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231909 Nr: 10396-85.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Jorge Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Norma Celia Ramos Mendes - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana uíza de Castro 

Azevedo - OAB:20.872

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação indenizatória proposta por Lilian Tavares da Silva em 

face de Camila Jorge Domiciano, com objetivo da condenação da 

Requerida ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos causados 

em decorrência da cirurgia de mastopexia com prótese realizada pela 

parte Demandada na Requerente.

2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1395254-SC, nas ações que tenham como objetivo averiguar a 

responsabilidade médica em cirurgia estética deve ocorrer a inversão do 

ônus da prova, visto que cirurgias estéticas são obrigações de resultado, 

havendo a presunção de culpa médica, pois o contratado se compromete 

a alcançar um resultado especifico, que constitui o cerne da própria 

obrigação.

 3 Desse modo, uma vez que a parte Requerida é a médica cirurgiã 

responsável pela cirurgia que pode ter gerado os danos à parte 

Requerente, enquanto a parte “ex adversa” figura como Consumidor Final 

(arts. 2º e 3º, do CDC), havendo de se aplicar as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, militando a favor desta a inversão do ônus da 

prova, uma vez comprovada a verossimilhança de suas alegações e a 

clara condição de hipossuficiência técnica perante a Ré (art. 6º, VIII, CDC). 

Assim sendo, INVERTO o ônus da prova.

4. Logo, não havendo mais preliminares arguidas e nem vícios 

processuais a serem sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO, 

fixando como pontos controvertidos a ocorrência dos danos alegados 

pela Autora e se os mesmos foram causados pela parte Demandada.

5 INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15(quinze) dias.

6. Após, voltem-me conclusos.

7 Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220019 Nr: 2841-17.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727, Leandro Aghazarm - OAB:SP0272691, Lisa 

Borges Alves - OAB:SP0290474, Renata Cristina Ruiz - 

OAB:SP0295447

 3.Tendo em vista a controvérsia entre a parte e o perito quanto os 

honorários deste e, considerando a complexidade da perícia a ser 

realizada, bem como, observando os parâmetros de proporcionalidade e 

de razoabilidade expostos, arbitro os honorários pericias em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 4.Intime-se o Sr. Perito para dizer, em 05 (cinco) dias, se 

concorda com o valor arbitrado.5.Concordando deverá o Requerente 

depositar a sua integralidade, facultando ao perito o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos, cuja data e horário deverão ser comunicados 

previamente as partes.6.O restante poderá ser levantado com a entrega 

do laudo, que deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias após as 

diligências.7.Não concordando, conclusos para substituição.8.O não 

depósito do valor arbitrado pela parte interessada será reputado como 

desinteresse na produção de prova e consequentemente sua preclusão. 

9.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267782 Nr: 17863-81.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:MT 14.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por GLEISOM E OUTROS em 

face de MARIA LUZIMAR OLIVEIRA.

 2. A parte Requerente é herdeira do de cujus FRANCISCO JOSÉ DE 

OLIVEIRA, falecido em 27 de dezembro de 2016. Alegam que a viúva 

meeira estaria dilapidando o patrimônio deixado pelo de cujus antes mesmo 

de se efetuar a divisão do espólio, negando-se a prestar contas dos 

valores deixados pelo seu falecido marido, motivo pelo qual exigem que a 

requerida preste contas dos valores e bens que façam parte do espólio, 

para fins de ajuizamento de ação de inventário.

3. À decisão de fl. 99, fora deferido a consulta no Sistema InfoJud visando 

localizar os novos endereços da parte demandada. Conforme fl. 108 a 

citação no endereço encontrado restou infrutífera.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Haja vista a citação da Requerida não ter logrado êxito até o presente 

momento, INTIME-SE a parte Requerente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do mesmo.

6. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310489 Nr: 8183-04.2019.811.0004

 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: Marco Vinicius Pessoa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Rocha Bevilacqua - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LOBATO LECHTMAN 

- OAB:13339, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista o indeferimento da liminar conforme malote digital de fls. 

116/117, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 324571 Nr: 15282-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. C. B. FLORES TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BV 

FINANCEIRA S/A, em face de P.C.B. FLORES TRANSPORTES, todos 

qualificados nos autos. Às fls. 26 a parte autora requer a desistência do 

processo, tendo em vista o adimplemento do Requerido quanto as 

parcelas que ensejaram a mora.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito (fls. 

26), 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, VI e VIII, CPC/2015.

4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 
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anotações necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175404 Nr: 9094-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Kardec Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 8. Tendo em vista que o processo de execução de título extrajudicial se 

delonga no tempo apesar de todos os esforços infrutíferos empreendidos 

pelo Exequente para garantir a execução, DEFIRO pedido retro e 

DETERMINO a suspensão da CNH do Executado ALAN KARDEC MOREIRA 

DA SILVA com fulcro no art. 139, IV do CPC e jurisprudências 

consolidadas do STJ colacionadas a seguir:(...) 1. As medidas coercitivas 

típicas já foram tentadas sem sucesso. Assim, não restava ao credor 

senão tentar as medidas atípicas admitidas no art. 139, IV, do CPC. 2. O 

juízo determinou a suspensão da CNH do devedor, que alega ter 

problemas de locomoção a pé, por problemas no nervo ciático. 3. O 

diagnóstico não informa se o devedor pode dirigir. E, de todo modo, seus 

veículos foram penhorados, não se verificando maior prejuízo na 

suspensão da CNH. 4. As medidas coercitivas não foram previstas para 

prejudicar os devedores, mas para obrigá-los a empenhar-se em cumprir 

com suas obrigações. (...) A jurisprudência desta Corte Superior é no 

sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não 

configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada 

a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a 

retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 

consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda 

de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de 

veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta 

condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão 

é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não 

será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas 

inadequação de outra natureza(...)” (STJ, RHC 97876 / SP, Relator Ministro 

Luiz Felipe Salomão, Publicação 09/08/2018)9. OFICIE-SE o DETRAN para 

proceder à suspensão, devendo fazer constar resposta do cumprimento 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 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: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977B, Waldemar 

Antonio Nogueira Junior - OAB:

 13.Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição de testemunha 

postulado às fls. 384, haja vista a preclusão do direito, com base no art. 

455, §2º do CPC/2015, bem como, DECLARO encerrada a instrução 

processual. 14.INTIMEM-SE as partes para apresentação das 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo comum de 10 (dez) dias. 15.Após, 

voltem-me conclusos para sentença. 16.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

 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: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda, 

Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - OAB:GO\36102, MARCELLO PENA 

JUNIOR - OAB:GO\37758

 VISTOS.

1. Em atenção à petição de fls. 348, INTIME-SE o advogado constituído pela 

Requerida AUTONORTE LTDA às fls. 334/335, para que se manifeste 

acerca da decisão de fls. 347, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209603 Nr: 9316-23.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Inácia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 VISTOS.

1. A simples análise das fotos tiradas por ocasião do Auto de Constatação 

(fls. 151/153), deixam claro a prescindibilidade da realização da prova 

pericial.

2. Desta feita, verifico que o processo se encontra pronto para ser 

julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

 3. Logo, em atenção ao que preceitua o art. 10, do CPC/2015, bem como 

objetivando evitar qualquer alegação de prejuízo, 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.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170632 Nr: 3056-95.2013.811.0004

 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: Valson Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemon Brito Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 

101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 21.Desta feita, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me conclusos para sentença.22.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315571 Nr: 10894-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Basto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Pereira dos Santos, Odair José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Almeida Dantas 

- OAB:27150/MT
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 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, à16:30 

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.: 316953 Nr: 11634-37.2019.811.0004

 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: Sebastião Júlio Mafetone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Regional Way 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Nascimento Gonçalves - 

OAB:46254/GO

 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, à14:30 

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.: 317206 Nr: 11770-34.2019.811.0004

 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: Flavio Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. R. Seerviços e Contruções Ltda, 

Ronievon Miranda da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 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, à16:00 

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.: 317278 Nr: 11817-08.2019.811.0004

 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: JALDO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Indalécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 

19.950, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 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, à12:00 

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.: 318748 Nr: 12499-60.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Inacio da Costa, Daniel de Oliveira 

Costa, Celina Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ademais, inexiste previsão legal que verse sobre a possibilidade do 

pagamento das custas iniciais ao final do processo, dessa forma, o 

indeferimento é medida que se impõe.9.De acordo com o art. 290 

CPC/2015, será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Diante disso, mesmo sendo a parte devidamente intimada para o 

recolhimento das custas, permaneceu inerte, DETERMINO o cancelamento 

da distribuição. 10.Remeta aos autos ao arquivo definitivo.11.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315206 Nr: 10676-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Cardoso de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera Ltda, Anunciata Luiza 

Menegon Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heberth Vinicius Lisboa de 

Sousa - OAB:MT 25.933, Joarez Cardoso de Moraes Filho - 

OAB:27572/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:MT/22.363-A, Daniele Lopes Silveira - OAB:RS/76.613

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança de 

Alugueres com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por 

JOAREZ CARDOSO DE MORAES em face de MÓVEIS ROMERA LTDA e 

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, todos qualificados nos autos.

 2. O feito foi recebido às fls. 54/56v, sendo INDEFERIDO o pedido liminar 

de despejo e designada audiência de conciliação/mediação.

 3. O Requerente interpôs Embargos de declaração às fls. 60/72, alegando 

omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar, sendo esta recebida 

como pedido de reconsideração do pleito liminar, tendo em vista à 

inexistência de omissão na decisão objurgada.

 4. Deferida liminarmente a ordem de despejo (fls. 112/114).

5. A Requerida interpôs agravo de instrumento com efeito suspensivo 

quanto à decisão que deferiu a ordem de despejo, sendo esta deferida 

liminarmente suspendendo os efeitos da decisão de fls. 112/114.

 6. Aberta a audiência de conciliação, as partes não chegaram a 

composição do conflito (fls. 149).

7. Acordão do agravo de instrumento interposto pela Requerida negando 

provimento ao recurso acostado às fls. 156/163.

8. Às fls. 164/167 o autor requer a aplicação da multa prevista no art. 334, 

§8º do CPC/2015, alegando ser ineficaz a presença da Requerida na 

audiência, tendo em vista que a mesma não juntou aos autos carta de 

preposição e a procuração, bem como, informa novo endereço para 

citação da Requerida ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA.

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 10. INDEFIRO o pedido de aplicação de multa prevista no art. 334, §8º do 

CPC/2015, tendo em vista que houve o comparecimento da Requerida 

MÓVEIS ROMERA LTDA à audiência de conciliação (fls. 149), diferente do 

não comparecimento injustificado, conforme preconiza o referido artigo.

 11. CITE-SE a Requerida ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA no 

endereço indicado às fls. 165.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 53 de 527



12. Expeça-se o necessário. Cite-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289081 Nr: 12458-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deniscley Gomes Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido da parte Autora de fl. 67.13.DECLARO purgada a mora, com 

fundamento no art.3º, §2º, do Decreto Lei nº911/69. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, a, do CPC.14.Em razão do princípio da causalidade, CONDENO 

o Requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art.85, §2º, 

CPC/2015.15.EXPEÇA-SE alvará em favor do Requerente em conformidade 

com os dados bancários apresentados às fls. 76.16.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 301583 Nr: 3164-17.2019.811.0004

 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: Francisco Ananias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Almeida Duarte, Laurice Almeida 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 27.Diante do exposto e de tudo mais dos autos consta:28.REJEITO as 

preliminares de falta de interesse processual, irregularidade processual e 

prescrição e decadência.29.REFUTO o pedido de revogação da tutela de 

urgência e de concessão da gratuidade da justiça à parte 

Requerida.30.Por conseguinte, diante da ausência de irregularidade 

processual, declaro o feito SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

veracidade das assinaturas da Sra. Divina Almeida Duarte nas escrituras 

públicas que tem como objeto a cessão de lotes aos Requeridos. 

31.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.32.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211502 Nr: 10367-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 11.Assim sendo, INDEFIRO o pedido de limitação da incidência de jurus e 

atualização monetária de fl.116, e DETERMINO o prosseguimento da 

presente demanda até a liquidação do valor.12.INTIME-SE a parte 

Exequente para atualizar o valor da dívida, com base no cálculo 

apresentado à fl. 118.13.Após voltem-me os autos conclusos, para a 

expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial, comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.14.Expeça-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166882 Nr: 9475-68.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lara Lima Satler, Sandra Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Eliel Lima Satler, VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Luiz Tameiros - 

OAB:53698/BA

 PROCESSO N. 9475-68.2012.811.0004 - CÓD: 166882

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 ELIEL LIMA SATLER E OUTROS

 EXECUTADO: SILVESTRE COSTA LIMA

Vistos.

1. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 419/420.

2. Dessa forma, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de matrícula 

46.711, em nome do Executado e devidamente inscrito no Cartório de 

Registo de Imóveis de Barra do Garças, conforme cópias de fls. 410/411.

 3. Posteriormente, INTIME-SE a parte Exequente para que promova as 

diligências necessárias à devida averbação.

 4. Após, PROCEDA-SE à avaliação do imóvel.

5. DETERMINO que se proceda com a inclusão do nome do Executado no 

cadastro de inadimplentes via Sistema SERASAJUD, com fundamento no 

art. 782, §3º, do CPC.

6. INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores bloqueados à fl. 

417/417vº, uma vez que não consta aos autos procuração conferindo 

poderes ao causídico, Dr. Thiago Borges Andrade – OAB/GO 10.879 para 

representar em juízo parte Vidal Chagas do Carmo. Impondo-se 

primeiramente sua regularização, inclusive, devendo juntar aos autos 

procuração com poderes especiais para levantamento de valores.

7. Após, caso seja regularizada a representação processual da parte 

Vidal Chagas do Carmo, bem como juntada aos autos de procuração com 

poderes especiais para levantamento dos valores em favor do causídico, 

EXPEÇA-SE a secretaria ALVARÁ para levantamento dos valores 

bloqueados às fls. 417/417vº em conta indicada à fl. 419, qual seja, Banco 

do Brasil, Agência: 0571-1; C/C 66.150-3; Titular: Thiago Borges Andrade 

– CPF nº 033.221.741-82.

8. Por fim, considerando o cumprimento da sentença movida pela parte 

Eliel Lima Satler e outros em relação a desocupação e entrega do imóvel 

por Silvestre Costa Lima, INTIME-SE o causídico para manifestação acerca 

do prosseguimento, sob pena de extinção ante o cumprimento da medida.

 9. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 27 de março de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294004 Nr: 15299-95.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Tapirapé Ltda Me, Antônio Carlos 

Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 Vistos.

 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que 

rejeitou os Embargos de Declaração de fls. 74/76 , repisando-se os 

mesmos argumentos já analisados.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. A matéria ora debatida já foi analisada pela decisão de fl. 68/70, e não 

foi acolhida a pretensão.

 4. Ora, resta ao embargante discutir a questão no juízo de 2º grau, onde 

poderá ter sua pretensão acolhida em seara revisional. Neste juízo não 

cabe mais questionar o que já foi decidido.
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 5. Dessa forma, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

(fls. 74/76).

 6. MANTENHO inalterada a decisão de fls. 68/70 e DETERMINO seu 

integral cumprimento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322014 Nr: 14051-60.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro José Vieira Pinto ME, Pedro José Vieira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Vistos.

 1. Trata-se de ação de embargos à execução, sem efeito suspensivo, em 

que o embargante arguir, dentre outros fundamentos, excesso de 

execução.

2. Por outro lado, objetivando os embargos à execução, exclusivamente 

ou não, o reconhecimento da existência de excesso de execução, é 

requisito da petição inicial a declaração do valor tido como correto e a 

apresentação de memória de cálculo, consoante o art. 917, § 3º, do CPC.

3. No caso, o embargante não apontou na inicial o valor da dívida que 

entende ser o correto, tampouco trouxe aos autos a respectiva memória 

de cálculo.

4. Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o embargante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial trazendo em seu bojo o valor 

da dívida tido como correto e respectivo demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento da inicial.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304881 Nr: 4935-30.2019.811.0004

 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 Belo Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 4935-30.2019.811.0004, 

Protocolo 304881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166488 Nr: 8972-47.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Maria Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:OAB/SP 146.977, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062, Robert C. 

Scacchetti de Castro - OAB:238.294

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 

8972-47.2012.811.0004, Protocolo 166488, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

12292-03.2015.811.0004, Protocolo 214736, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269195 Nr: 449-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo da Silva Santarem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS, para devolução dos autos nº 449-36.2018.811.0004, 

Protocolo 269195, 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.: 327542 Nr: 1585-97.2020.811.0004

 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: Regina Bezerra Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicy Soares Borges Tibério - 

OAB:24.924, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que 

parte Requerida SUSPENDA os descontos das parcelas mensais no valor 

de R$ 1.206,46 (mil duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos 

relativos ao empréstimo consignado nº 0123383508240 em benefício 

previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015). 

14.CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, no endereço declinado na 

inicial. 15.Considerando a suspensão da realização das audiências por 

determinação do E.TJ/MT, VOLTEM os autos conclusos para designação 

de audiência conciliação após a normalização do expediente forense. 

16.Considerando a necessidade do cumprimento da liminar aqui deferida, 

AUTORIZO o imediato cumprimento da medida nos termos dos provimentos 

do E.TJ/MT.17.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.18. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 30 de março de 2020. MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

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 
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GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, 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: 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))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 12h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-04.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (REU)

 

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 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011097-80.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILHO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MAIS VEICULOS (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, na pessoa de sua advogada MONICA 

LARISSE ALVES ARAUJO, para no prazo de 10 (dez) se manifestar sobre 

a certidão do senhor oficial de justiça , sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002627-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES NETO OAB - MT25981/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Julio César da Silva Junior (REQUERIDO)

Celton Cesar (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 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY INACIO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W K AGUIAR AMUI - ME (EXECUTADO)

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (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 negativa do senhor oficial de justiça, sob pena 

de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 13h40min (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: 1002421-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CREMONEZI BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 
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BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, ADVOGADA MARINA BERNARDES 

GUIMARAES PRUDENTE para no prazo de 10(dez) dias , se manifestar 

sobre a certidão negativa do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011154-93.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

RAIMUNDO FERRAZ DO NASCIMENTO JUNIOR (EXEQUENTE)

INGRA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES REIS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo,ADVOGADO ANDERSON ADIEL 

POSTAL, para no prazo de 10(dez) dias se manifestar sobre a certidão 

negativa do senhor oficial de justiça ,sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011284-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEIA MIRANDA BORGES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo,advogada SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO, para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a certidão 

negativa do senhor oficial de justiça, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012317-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES SANTIAGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo de 05(cinco) 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: 1000763-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA ALVES REZENDE (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, 

acima qualificada, para no prazo de 05(cinco) 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: 8012998-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LALINE BENTO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ROBERTO DA SILVA (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 05(cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento.;

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012153-46.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA PEREIRA ABREU (EXECUTADO)

MARCIRLEI CANTUARIO FERREIRA (EXECUTADO)

VILMA PEREIRA ABREU - ME (EXECUTADO)

FLORACI DE JESUS PEREIRA ABREU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ADVOGADA CAMILA REJANE MENDES SANTOS, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito..

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS OAB - MT24607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Analisando os autos verifico que o feito não contém nenhum pedido ou 

mesmo esboça situação que justifique sua inserção dentre os processos 

contendo pedidos urgentes. Deste modo, determino a secretaria que 

promova a correta triagem do feito, promovendo sua posterior conclusão. 

2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011531-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANY ROSA DE JESUS MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Impulsiono estes autos, com 

a finalidade de: Intimar O POLO ATIVO para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

se manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento. BARRA DO GARÇAS, 27 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001559-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COLSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBEL PEREIRA DA SILVA (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 Impulsiono estes autos, com 

a finalidade de: Intimar O POLO ATIVO para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

se manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento. BARRA DO GARÇAS, 27 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de 

Secretaria tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011573-16.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

 

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 Impulsiono estes autos, com 

a finalidade de: Intimar O POLO ATIVO para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

se manifestar sobre a certidão do senhor oficial de justiça, sob pena de 

arquivamento. BARRA DO GARÇAS, 27 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002125-65.2019.8.11.0004 Polo Ativo: EDSON FERNANDES DA 

SILVA Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, passo 

ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Sabe-se que em decisão 

recente o STJ reconheceu (tema 986), pela PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, 

e afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), 

suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, 

inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do 

Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros 

Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Francisco Falcão. 

Quanto à afetação do processo, divergiram os Srs. Ministros Napoleão 

Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Regina Helena 

Costa no REsp 1.163.020 / RS. (deverão ser julgados conjuntamente com 

os recursos especiais 1.692.023 e 1.699.851, afetados como repetitivo 

sobre o tema). Vale colocar em questão também, que a matéria foi afeita 

ao STF, e foi decidido pelo ministro Fachin que não existe matéria 

constitucional valente de Repercussão Geral (tema 956), no RE 1041816 

RG / SP, o qual reproduzimos o acordão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO – TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – 

TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os 

valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS 

incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não 

possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção 

com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código 

Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 

10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com 

posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se 

depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento. Decisão: O Tribunal, por 

maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por 

não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Deste modo o processo aguarda decisão em sede de recursos repetitivos, 

a lavra do ministro relator HERMAN BENJAMIN. A suspensão da presente 

ação é medida hierárquica impositiva que se deve cumprir. 4. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA determinada a SUSPENSÃO DO 

PRESENTE PROCESSO, com fulcro no art. 1.037, II, do NCPC, cumprindo 

ordem dispositiva emanada no REsp 1.163.020 / RS, até que seja julgado o 

recurso repetitivo. Tendo notícia do julgamento, a escrivania deverá intimar 

as partes para dar andamento no processo em até 10 (dez) dias, sob 

pena de não tomada ações positivas ser caracterizado a perda do 

interesse de agir e consequente arquivamento do processo. Que a 

escrivania tome providencias para que os presentes autos digitais 

aguardem no escaninho específico com a respectiva marcação do sistema 

atinente aos feitos suspensos. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA GOMES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GAMARRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1002806-35.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra apto para julgamento, sendo que 

o ponto controvertido tange na discussão de qual parte estava 

conduzindo seu veículo na via preferencial, assim, entendo necessário 

que: a) Encaminhe OFICIO para a Prefeitura Municipal de Aragarças e/ou 

Secretaria de Trânsito, se existente, para que no prazo de 10 (dez) dias 

informe qual a via preferencial da seguinte localização: quem está 

transitando pela “Avenida Pedro Ludovico Teixeira” ou quem está fazendo 

a conversão na “mini rotatória em frente a Agência da Caixa Econômica 

Federal”. Após resposta, retornem os autos conclusos para sentença. 
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Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011153-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOPES TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011153-74.2015.8.11.0004 Vistos. Diante da sentença 

transitada em julgado e considerando que não houve manifestação das 

partes, ARQUIVE-SE o processo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002291-97.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência. Considerando a ata 

da audiência ID 26660938, necessária a remessa dos autos à secretaria 

para designar nova data de audiência de conciliação, intimando as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE ROCHA ARCANJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011374-86.2017.8.11.0004 Vistos. Diante da sentença 

transitada em julgado conforme certidão (ID 17837679) e considerando 

que não houve manifestação das partes, ARQUIVE-SE o processo. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL D DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MIYKE DE FAVERI OAB - MT23081/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001675-25.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência. Considerando a 

manifestação da parte autora e a certidão de (ID 24198021), necessária a 

remessa dos autos à secretaria para designar nova data de audiência de 

conciliação, intimando as partes. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUSLENE TEODORA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001804-30.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSIAS DO CARMO 

COUTO Polo Passivo: JESUSLENE TEODORA DE SOUSA Vistos, etc. 

Verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) de citação não foi recebido 

pela parte reclamada, conforme determina o artigo 18, I da Lei 9.099/95: 

Art. 18. A citação far-se-á: I – por correspondência, com aviso de 

recebimento em mão própria. (grifo nosso). Assim, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço da parte 

reclamada, sob pena de extinção do processo. Apresentado, designe-se 

nova data de audiência de conciliação. E não apresentado o endereço, 

retornem os autos conclusos. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO APARECIDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB DISTRIBUICAO E LOGISTICA - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000175-21.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RAIMUNDO APARECIDO 

DE OLIVEIRA Polo Passivo: GB DISTRIBUICAO E LOGISTICA Vistos, etc. 

Verifica-se que o Aviso de Recebimento (AR) de citação não foi recebido 

pela parte reclamada, conforme determina o artigo 18, I da Lei 9.099/95: 

Art. 18. A citação far-se-á: I – por correspondência, com aviso de 

recebimento em mão própria. (grifo nosso). Assim, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço da parte 

reclamada, sob pena de extinção do processo. Apresentado, designe-se 
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nova data de audiência de conciliação. E não apresentado o endereço, 

retornem os autos conclusos. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo: 1001184-18.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra apto para julgamento. Verifica-se que o processo possui vício 

quanto ao instrumento particular de representação, uma vez que, o 

mandato contém apenas a digital de pessoa analfabeta. Incide neste caso, 

o art. 595 do Código Civil, in verbis: Art. 595. No contrato de prestação de 

serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. Desse modo, necessário converter o julgamento em 

diligencia, para: Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

sanar o vício constante no instrumento de mandato, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte autora, voltem os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001084-97.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MANOEL FLAVIO DA 

SILVA MARTINS Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e 2ª JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MT Vistos, etc. O processo 

não está apto para julgamento. Considerando as alegações da ré em 

contestação, necessário que sejam apresentados o histórico de 

proprietários do veículo e a cópia dos autos de infração lavrados. 

Intime-se as partes reclamadas para que apresentem no prazo de 10 

(dez) dias. Após voltem os autos conclusos. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vera Lucia de Moura (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001241-36.2019.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência. Considerando a ata 

da audiência ID 22013962, necessária a remessa dos autos à secretaria 

para designar nova data para audiência de conciliação, intimando as 

partes. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000725-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY DAVID FELISBERTO WOICIECHOWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO BISPO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000725-50.2018.8.11.0004 Polo Ativo: WILLY DAVID 

FELISBERTO WOICIECHOWSKI Polo Passivo: ADALBERTO BISPO DE 

JESUS Vistos, etc. Verifica-se que conforme certidão de ID 20919793 não 

foi possível proceder à intimação do reclamado. Assim, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo. Após, retornem os autos 

conclusos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011173-94.2017.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência. Considerando a 

divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, remetam-se os 

autos a contadoria para que calcule o valor atualizado da dívida. Após o 

cálculo, intime-se a parte autora para promover andamento positivo na 

marcha, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer em abandono e ver 

extinto o processo. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000656-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TAYNA MARIA 

DE SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE 

ALVES ARAUJO POLO PASSIVO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1000791-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a petição juntada (ID nº 26708846), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penalidades. (assinado digitalmente) Rodrigo 

Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011220-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

20297000), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

(assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBACENA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

20186418), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

(assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)

 

PROCESSO n. 1000657-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ERNANDES 

BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1000621-87.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA OAB - MT26996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1000621-87.2020.8.11.0004. REQUERENTE: LEANDRO LUIZ PEREIRA 

REQUERIDO: BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME Vistos etc. 

Denota-se dos autos que a entidade que promoveu o leilão aludido na 

exordial foi a Prefeitura de Barra do Garças. Destarte, deve esta figurar 

no polo passivo desta demanda. A parte requerida, ao que parece, agiu a 

mando do Ente Público (culpa in eligendo). Emende, pois, a parte requerida, 

a peça inicial no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000622-72.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR VOLTOLINE PEREIRA (REQUERENTE)

KARLA VOLTOLINE PEREIRA (REQUERENTE)

FRANCESCA VOLTOLINI PEREIRA (REQUERENTE)

HUGO NEY VOLTOLINI PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

MARILIA VOLTOLINI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT 

SPECIAL CIVEL BARRA DO GARÇAS - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1000622-72.2020.8.11.0004. REQUERENTE: EDIR VOLTOLINE PEREIRA, 

MARILIA VOLTOLINI PEREIRA, KARLA VOLTOLINE PEREIRA, FRANCESCA 

VOLTOLINI PEREIRA, HUGO NEY VOLTOLINI PEREIRA FILHO REQUERIDO: 
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JUIZO DO JUIZADO CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT 

SPECIAL CIVEL BARRA DO GARÇAS - MT Vistos etc. O pedido deduzido 

na peça inicial não pode ser alvo de cognição pelo Juizado Especial. 

REDISTRIBUA-SE, pois, este processo a uma das MM. Varas Cíveis desta 

Comarca, com as baixas e precauções de estilo. Às providências. 

Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

RAFFAELA CAMELO SASSO OAB - GO34318 (ADVOGADO(A))

EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

8012295-79.2016.8.11.0004. EXEQUENTE: SEBASTIAO VIEIRA MARQUES 

EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos etc. A rigor, 

como reconhece a Excipiente, quem não é parte fica impossibilitada de 

manejar exceção de pré-executividade; contudo, para evitar alegações de 

nulidade processual, bem assim em atenção aos princípios da 

instrumentalidade e do aproveitamento dos atos processuais, mister seja 

avaliada a propriedade do bem penhorado. MANIFESTE-SE o exequente 

acerca da exceção de pré-executividade aventada (ID. 30431356), no 

prazo de 10 (dez) dias, trazendo os documentos necessários à cognição 

da propriedade do veículo, bem assim da alegação de empresas do 

mesmo conglomerado econômico. Intimem-se. BARRA DO GARÇAS, 29 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLES FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

REALCE BELEZA E ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1002645-25.2019.8.11.0004. REQUERENTE: CLAUDIO AUGUSTO COSTA 

TEIXEIRA REQUERIDO: REALCE BELEZA E ESTETICA LTDA - ME, SIMPLES 

FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI - EPP Vistos etc. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado especial. 

Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser enviada pelo 

correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1000657-32.2020.8.11.0004. REQUERENTE: ERNANDES BORGES DE 

JESUS RECONVINDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Traga a parte 

requerente comprovante de residência nesta Comarca, em seu nome, e 

comprovante de pagamento do débito, tal como aludido na exordial, no 

prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Aliás, explique a parte requerente se é cliente (como dito na 

exordial), bem assim a alegação de inexistir vínculo de pagamento mensal. 

Ora, se é cliente há o citado vínculo de pagamento. Intime-se. BARRA DO 

GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA AJALA OSUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESYANE OLIVEIRA CAMPOS (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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1001385-44.2018.8.11.0004. REQUERENTE: AQUARELA COMERCIO DE 

DOCES E FESTAS LTDA - ME, SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR 

REQUERIDO: JOAO MANOEL GEHM Vistos etc. NADA A RECONSIDERAR. 

Reporto-me à decisão anteriormente exarada (ID. 25048426). Intimem-se. 

BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)
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VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1000978-38.2018.8.11.0004. REQUERENTE: EDER ALVES GOMES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ITAU SEGUROS S/A Vistos etc. NADA A 

RECONSIDERAR. Reporto-me à decisão anteriormente exarada (ID. 

26064891). Intimem-se. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA CORTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY LOPES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002862-68.2019.8.11.0004 Polo Ativo: REGINA CELIA CORTES 

Polo Passivo: WALDINEY LOPES RIBEIRO Vistos, etc. Verifica-se que o 

Aviso de Recebimento (AR) de citação não foi recebido pela parte 

reclamada, conforme determina o artigo 18, I da Lei 9.099/95: Art. 18. A 

citação far-se-á: I – por correspondência, com aviso de recebimento em 

mão própria. (grifo nosso). Assim, intime-se a parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar endereço da parte reclamada, sob pena de 

extinção do processo. Apresentado, designe-se nova data de audiência 

de conciliação. E não apresentado o endereço, retornem os autos 

conclusos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002092-75.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Verifica-se que as 

partes autoras apresentaram comprovante do motivo de sua ausência na 

audiência de conciliação, ainda que fora do prazo, mas apta a justificar o 

motivo de suas faltas. Assim, ACOLHO a justificativa e determino que a 

secretaria designe nova data de audiência de conciliação, intimando as 

partes. Intime-se. Cumpre-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001073-34.2019.8.11.0004 Polo Ativo: WALTER SANTANA DA 

COSTA Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. O processo não está apto para 

julgamento. Conforme se infere da petição inicial, trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, onde pretende a 

autora fazer cessar os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e insalubridade, trouxe aos autos os cálculos dos 

valores já descontados, porém, utilizou o índice IGP-M. Salienta-se que 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim, intime-se a parte 

para apresentar o valor de seus pedidos, com referido cálculo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Posteriormente, com ou sem manifestação façam os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VIVIANE DE ALMEIDA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001235-29.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LAURA VIVIANE DE 

ALMEIDA COUTO Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. O processo não está apto 

para julgamento. Conforme se infere da petição inicial, trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, onde pretende a autora fazer cessar os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, 

contudo, não trouxe aos autos os cálculos dos valores já descontados. 

Salienta-se que após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Assim, intime-se a parte para apresentar o valor de seus pedidos, com 

referido cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, com ou sem 

manifestação façam os autos conclusos para sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 
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CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001082-93.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDO DE SOUSA Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. O processo não está apto para julgamento. Conforme 

se infere da petição inicial, trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, onde pretende a autora fazer cessar os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, trouxe aos autos os cálculos dos valores já descontados, 

porém, utilizou o índice IGP-M. Salienta-se que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim, intime-se a parte para apresentar 

o valor de seus pedidos, com referido cálculo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Posteriormente, com ou sem manifestação façam os autos conclusos 

para sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001082-93.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDO DE SOUSA Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. O processo não está apto para julgamento. Conforme 

se infere da petição inicial, trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, onde pretende a autora fazer cessar os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

insalubridade, trouxe aos autos os cálculos dos valores já descontados, 

porém, utilizou o índice IGP-M. Salienta-se que após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim, intime-se a parte para apresentar 

o valor de seus pedidos, com referido cálculo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Posteriormente, com ou sem manifestação façam os autos conclusos 

para sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESYANE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

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 Processo n. 1000984-11.2019.8.11.0004 Requerente: CONDE E 

SOBRINHO LTDA - ME ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O Requerido: GESYANE 

OLIVEIRA CAMPOS Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Promovente para manifestar nos autos acerca da certidão 

do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE, sob pena de arquivamento. BARRA 

DO GARÇAS, 29 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO ANTONIO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001021-38.2019.8.11.0004 

Requerente: SATURNINO ANTONIO DE MATOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: DANILO ALVES TEIXEIRA - MT23254/O-O Requerido: 

BANCO BRADESCO SA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000669-80.2019.8.11.0004 

Requerente: NUBIA ALVES DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - MT0012124A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEQUERRUCHE PEREIRA DOS SANTOS OSUNA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000750-29.2019.8.11.0004 

Requerente: FERNANDA PEQUERRUCHE PEREIRA DOS SANTOS OSUNA 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - 

MT24738/O Requerido: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUZA LEMOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000790-11.2019.8.11.0004 

Requerente: ALINE SOUZA LEMOS FREITAS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - MT9079/O-O Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das 

Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

149,70, cujas guias podem ser obtidas através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES (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))

 

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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000842-07.2019.8.11.0004 

Requerente: CLEUCIONE DHEVERSON FARIAS ALVES ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,70, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-617 CONTESTAÇÃO EM FORO DIVERSO

Processo Número: 1002611-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX PUIGUE SANTOS FONTINELE OAB - DF59390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS MIOTTI DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

A parte deseja contestar ação movida no Distrito Federal por meio de peça 

juntada neste Juizado Especial, cuidando-se de erro crasso, notadamente 

quando pretende aduzir incompetência territorial, assim sendo, arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES NERES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se houve a quitação do acordo entabulado entre as partes 

(ID nº 19192634), sob pena de arquivamento. (assinado digitalmente) 

Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER FERREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/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))

 

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 14h40min (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: 1000413-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER FERREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/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))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 14h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLES FACTORING FOMENTO COMERCIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

REALCE BELEZA E ESTETICA LTDA - ME (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 14h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012792-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (EXEQUENTE)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar as partes 

Requerentes/Polos Ativo, por meio de seus Advogados(as), para darem 

andamento ao feito, SE MANIFESTANDO quanto ao bem penhorado, 

conforme Id nº 19349893, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio 

Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 15h (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: 1000262-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002126-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE DA SILVA MELO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA SALES RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ARRUDA AMBROZIO OAB - MT27728/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (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 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001440-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(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 esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar na página 07 (sete) do documento de ID nº 21209125 

que não é mais o proprietário da motocicleta HONDA BROS NXR 150 ESD, 

de cor vermelha, ano fabricação/modelo 2003/2003, gasolina, placa 

JZN8511, entretanto teve seu nome protestado em virtude de débitos de 

IPVA. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que pode ter ocorrido a inscrição indevida pelo 

réu do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 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. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 
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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 a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que o réu suspenda a cobrança do IPVA, em nome do autor, referente ao 

veículo HONDA BROS NXR 150 ESD, de cor vermelha, ano 

fabricação/modelo 2003/2003, gasolina, placa JZN8511, bem como, 

proceda com a exclusão do nome do autor do protesto, sendo de bom 

alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para a concretização das ordens, sob pena de multa diária no montante de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT para que promova a exclusão em comento fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Ademais, a demanda não 

reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 

conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 11- Deste modo, determino que seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 12- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 13- DETERMINO 

seja cancelada a audiência de tentativa de conciliação designada para a 

data de 07/08/2019, às 15h40min. 14- Expeça-se o necessário. 15- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-14.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE COLMAN CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 15h40min (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: 1000934-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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 ainda a 

à taxa judiciária (a ser calculada no site). 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 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000456-74.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:I P MATOS - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA DE JESUS PORTO 

SILVA SCOTTON, FABIANO XAVIER DA SILVA POLO PASSIVO: 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 27/05/2020 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 30 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: 8011537-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (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 30/10/2019 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: 1002294-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LEITE DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação da parte Requerente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s) para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011537-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (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 12:20 (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-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001626-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIRA AVELINA DA SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BARBOSA SANTANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente, 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAM WHITNEY DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000658-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ADAM WHITNEY 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS 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: 27/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 30 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: 1000518-80.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 16h (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: 1000518-80.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/06/2020, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002142-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CARBONI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-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))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Reclamante/polo 

ativo, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO, do retorno dos autos da 

Turma Recursal, para que requeira o que entender necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIFILTROS-COMERCIO REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA - 

EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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 12:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

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 16h20min (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: 1000659-02.2020.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (REU)

 

PROCESSO n. 1000659-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MANOEL GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(INSS) 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: 27/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 30 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012004-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBA OLIVEIRA DE JESUS (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 manifestar sobre certidão do 

senhor oficial de justiça ,no prazo de 05(cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados, RODRIGO 

XAVIER GUIMARAES - MT0015338A e MARIANA DE SOUSA ARAUJO - 

MT0021229A-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 11/09/2017 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

 

Intimação Dr. Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO XAVIER 

GUIMARAES - MT0015338A, MARIANA DE SOUSA ARAUJO - 

MT0021229A-O (adv. da parte promovente) para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 11/09/2017 Hora: 13:40/MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o procurador da parte 

autora para que no prazo legal apresente suas contrarrazões aos 

recursos inominados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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 16h40min (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: 1000660-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000660-84.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA 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: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 30 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: 1000612-28.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROCHA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (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 

05/06/2020, 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: 1000661-69.2020.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000661-69.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA 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: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 30 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: 1001960-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LASCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001960-86.2017.8.11.0004 

Requerente: SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - MT9707/B, 

DANIELLA SILVA SOUZA - MT21710/O Requerido: JORGE LASCH 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ADEILSON GONCALVES MENDES - 

MT20065/O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte 

DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das 

Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

200,00, cujas guias podem ser obtidas através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 

Pagamento de Custas Processo n. 1001680-47.2019.8.11.0004 

Requerente: WEMERSON MEDEIROS DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos 

da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,12, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE TELES DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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 

05/06/2020, às 12h20min (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: 1000150-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (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 

Pagamento de Custas Processo n. 1000150-42.2018.8.11.0004 

Requerente: MONICA ALZIRA VALE ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

MARIO AILTON DA CUNHA - GO39787 Requerido: ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ROLDRIGO QUEIROZ 

DE OLIVEIRA - MT0013284A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 152,42, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012814-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

VALDELICE PEREIRA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(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 

Pagamento de Custas Processo n. 8012814-54.2016.8.11.0004 

Requerente: ELLEN CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA - MT0005876A, 

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - MT19048/O Requerido: VALDELICE 

PEREIRA BARROS e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas 

Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 315,20, 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2020, às 12h40min (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: 1000218-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS PORTILHO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS OAB - MT24607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2020, às 13h (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: 1002180-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 Processo n. 1002180-16.2019.8.11.0004 Requerente: HONORIO 

GONCALVES FILHO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FABIO CARLOS 

DE OLIVEIRA - MS0016393A Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Promovente 

para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO 

GARÇAS, 30 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO PORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001886-61.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 1.779,25; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 31/01/2020. BARRA DO GARÇAS, 30 de março 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VALERIA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

MARIA ANGELA AJALA OSUNA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO BATISTA (REQUERENTE)

ZILEIDE RODRIGUES FIALHO 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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2020, às 13h20min (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
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Processo Número: 1002676-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VALERIA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

MARIA ANGELA AJALA OSUNA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO BATISTA (REQUERENTE)

ZILEIDE RODRIGUES FIALHO 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))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/06/2020, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI MOREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os autos a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DIAS ROLDAO OAB - 080.968.721-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 
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hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIDES MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUBINA ARRUDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RABELO RAMOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO OAB - GO59353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

CASCALHEIRA SANTA MARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias após os atendimentos retomarem 

sua normalidade por ora suspensos em face da pandemia em voga, 

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. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIDE SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro no item “1” 

da decisão de ID nº 30708941, no que tange ao seu conteúdo, visto que 

não há valores bloqueados que autorizem a expedição de alvará, eis 

porque, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o item “1” e manter 

incólume os demais itens, passando a decisão retro a ter a seguinte 

redação: “Vistos, etc. 2. Tendo restado frutífera a utilização do sistema 

eletrônico de constrição de bens, necessário se faz a penhora, avaliação 

e remoção e duas motocicletas HONDA CG/125 FAN ES placa OBA 

2351/MT e HONDA CG/125 FAN ES placa NPE 2507/MT de propriedade do 

devedor, o qual encontra-se no endereço da Rua Amazonas, nº 1170, Vila 

Serrinha, em Barra do Garças/MT. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar o bem passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção do bem para 
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amortização da dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c 

o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida, observando o que preconiza os 

artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 3.Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 4. Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 5.Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 6.Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 7.DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 

8.Intime-se. 9.Expeça-se o necessário. 10.Cumpra-se.” 11 – Intime-se. 12 

– Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA AIRES (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO CAETANO DE BRITO (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CARVALHO BESERRA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CARVALHO BESERRA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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WELLISSON DE SOUSA MEDEIROS (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato dos 

reiterados e indevidos descontos de valores na conta da autora, o que 

vem causando aborrecimentos de ordem material e moral à demandante. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao exposto, e com arrimo no 

art. 300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que a 

empresa requerida suspenda cobranças do serviço TARIFA BANCÁRIA 

CESTA EXCLUSIVE I na conta 9945-7 agência 3292 de titularidade de 

CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI, até o deslinde final da presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). 4- 

Aprazada audiência conciliatória, 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. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- 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. 9- Expeça-se o 

necessário. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011174-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 8011174-79.2017.8.11.0004 Vistos, etc. O processo não se 

encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, constata-se a 

necessidade de converter o julgamento em diligência. Considerando a 

divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, remetam-se os 

autos a contadoria para que calcule o valor atualizado da dívida. Após o 

cálculo, intime-se a parte autora para promover andamento positivo na 

marcha, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer em abandono e ver 

extinto o processo. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001119-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

ELAYNE BENTO PARREIRA OAB - MT10214/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1001119-91.2017.8.11.0004. REQUERENTE: ANA MARIA MENDONCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO Vistos etc. RECEBO 

o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária 

para manifestação. Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao 

egrégio Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas 

homenagens. BARRA DO GARÇAS, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROBERTO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO ALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1000562-02.2020.8.11.0004. AUTOR: SILVIO ROBERTO SOARES REU: 

ANISIO ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada 

pela parte requerente, ao argumento de que a parte requerida está 

edificando em sua propriedade. Sustenta a ilegalidade da medida. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão de 

liminar para determinar à parte requerida cesse a construção. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano. 

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pela parte 

requerente. Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito 

nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, 

através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta da 

parte requerida, com lastro nos princípios da ampla defesa e do 

contraditório (CF, art. 5º, LV). Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido liminar aventado pela parte requerente. No mais, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e cite-se a parte Reclamada, por 

meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para nela 

comparecer. Conste na carta de citação as conseqüências para o caso 

de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso 

haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e 

ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se. BARRA 

DO GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1000141-12.2020.8.11.0004. REQUERENTE: MAURICIO JUNIO OLIVEIRA 

LIMA REQUERIDO: XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA 

LTDA, BANCO BRADESCO Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de 

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

antecipada. Extrai-se da prefacial que a parte requerente foi surpreendida 

com um protesto efetivado em seu nome pelo requerido; contudo, afirmar 

ser indevida tal mácula, pois que devidamente adimplidos os débitos. Com 

lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional suspender os efeitos do protesto feito em 

seu nome. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar os extratos 

que, num primeiro momento, confirmam os pagamentos das parcelas 

protestadas. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediços os transtornos que podem causar a continuidade do protesto 

efetivado em nome da parte requerente. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pela requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos 

realizados pela requerida em nome desfavor da parte requerente, em 

relação aos contratos aludidos na exordial. EXPEÇA-SE o necessário. No 

mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. DA SILVA - ATACADISTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1002227-87.2019.8.11.0004. REQUERENTE: L. A. DA SILVA - 

ATACADISTA - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com danos 

morais com pedido de tutela antecipada. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerente entabulou contrato com a requerida, mas quedou-se 

inadimplente, o que motivou o protesto das parcelas. Após negociação 

entre as partes, segue a exordial, foi avençado contrato para pagamento 

dos débitos, mas a mácula permanece. Com lastro nestas premissas, 

postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional suspender os efeitos do protesto feito em seu nome. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o 

Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os 

fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave 

dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, 

tenho que todos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, 

já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte 

requerente. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediços os transtornos que podem causar a continuidade do protesto 

efetivado em nome da parte requerente. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pela requerente na prefacial. Isto posto, e 
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pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto 

realizado pela requerida em nome desfavor da parte requerente. 

EXPEÇA-SE o necessário. No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

de acordo com a pauta do Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por 

meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para 

comparecer à solenidade. Conste na carta de citação as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Às providências. BARRA DO 

GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1000656-47.2020.8.11.0004. REQUERENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA 

SANTOS REU: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

demanda aforada pela parte requerente, ao argumento de que a requerida 

não lhe entregou certificado de conclusão de curso. Sustenta a ilegalidade 

da medida. Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela 

concessão de liminar para determinar à parte requerida entregue o devido 

certificado. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do 

Código de Processo Civil, para a concessão de pedido liminar, mister a 

comprovação de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das 

alegações; e, (ii) receio de grave dano. Pois bem. In casu, num juízo 

preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança 

das alegações aventadas pela parte requerente. Com efeito, apesar da 

possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, mister a comprovação 

dos fatos articulados na prefacial, através de atividade cognitiva plena, 

ou, ao menos, após a resposta da parte requerida, com lastro nos 

princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV). Além disso, 

transcorrido longo hiato temporal, não há falar em perigo na demora. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

aventado pela parte requerente. No mais, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e cite-se a parte Reclamada, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para nela comparecer. Conste na carta 

de citação as conseqüências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Intimem-se. Cumpra-se. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DECISÃO Processo: 

1000730-38.2019.8.11.0004. REQUERENTE: DOMINGOS JOAO CAMARGO 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO 

BMG S.A, BANCO PAN Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela 

parte requerente, ao argumento de ter contraído empréstimos com as 

partes requeridas, mas, agora, não consegue cumprir com o contratado. 

Com lastro nestas premissas, postula a embargante pela concessão de 

liminar para suspensão dos descontos das parcelas. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, 

dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano. 

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pela parte 

requerente. Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito 

nesta demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, 

através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta da 

parte requerida, com lastro nos princípios da ampla defesa e do 

contraditório (CF, art. 5º, LV). Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido liminar aventado pela parte requerente. No mais, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI ARENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos denota-se no ID nº 10237305 que a parte ré já foi 

citada, além de que no ID nº 11111005 foi prolatada sentença de 

procedência parcial, não havendo que se falar em inclusão de executados 

no polo. Assim é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. (AgInt no 

REsp1522188/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. 

Publicado em: 10/04/2017) 2. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de ID nº 

28911610 e DETERMINO seja intimada a parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida sob pena de extinção do 

feito. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010995-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a rejeição dos embargos à execução, não há mais 

discussão acerca do tema. Sendo assim, DETERMINO seja o feito remetido 

ao arquivo nos termos da sentença de ID nº 21793593. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-88.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Tendo em vista o deferimento do benefício da justiça gratuita na decisão 

de ID nº 18266947 DEFIRO a suspensão da exigibilidade do pagamento 

das custas judiciais e dos honorários advocatícios enquanto perdurar a 

impossibilidade jurídica de fazê-lo, limitando-se ao prazo prescricional. 

Arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES IVETE PILGER LOCATELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIS FABIANA PINHEIRO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000395-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 
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DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 22764155. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CALDEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO OAB - GO48995 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29820654. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001527-14.2019.8.11.0004 Promovente: VALDEMIR BENEDITO 

BARBOSA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamante VALDEMIR 

BENEDITO BARBOSA, alegando existência de CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida, sob argumento que restou reconhecido que o autor 

iniciou o trabalho em fevereiro e foi deferido somente o pagamento a partir 

do mês de março. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, o teor 

levantado pelo embargante foi devidamente fundamentado em sentença, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, onde destaco: 

“Assim, devido o pagamento a partir do mês de março/2018, considerando 

que a gratificação é por serviço prestado, possuindo direito após o 

trabalho, até o mês de agosto/2018, perfazendo a quantia de R$36.465,27 

(trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 

reais).” Com efeito, buscando alteração do mérito da decisão, a via 

adequada é o recurso inominado e não embargos de declaração. Diante 

do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, 

mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou 

contradição da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA JANUARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROCHA SOUZA OAB - DF37271 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002320-50.2019.8.11.0004 Promovente: CARMELINA 

JANUARIA DE FREITAS Promovido: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamado BANCO 

SAFRA S-A, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida, sob argumento que o empréstimo discutido se tratou de 

portabilidade e portanto não teria valores a ser liberado para a autora. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, o reconhecimento do pedido inicial foram 

devidamente fundamentados inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 
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buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000955-58.2019.8.11.0004 Polo ativo: ANTONIA SANTANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Polo passivo: EDITORA TRES LTDA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela promovente VITORIA REILA DO CARMO 

FIORESE, alegando a existência de ERRO MATERIAL, sob argumento de 

que o valor de R$ 826,10 (oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos) 

concedido a título de dano material, não corresponde ao valor da 

devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente. No tocante ao 

erro material aventado em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor. A propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) In casu, não ocorreu erro material e sim, o entendimento do 

Juízo no que se refere ao quantum do dano material sofrido, haja vista, ter 

sido reconhecida a contratação regular pelo período de 12 (doze) meses. 

Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FRANCISCO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002099-67.2019.8.11.0004 Embargante: IVO FRANCISCO 

SOUZA Embargado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente IVO 

FRANCISCO SOUZA, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, sob 

argumento de que a discussão do processo se refere a outro número de 

padrão de energia e por isto não se pode falar de litispendência. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração ENCONTRAM GUARIDA. Diante do 

teor da sentença atacada nestes embargos, verifica-se que a matéria 

tratada se reveste de inteira contradição com os elementos dos autos, 

visto que não se trata do instituto da litispendência. Desse modo, diante do 

princípio da celeridade, evitando-se que o processo seja encaminhado 

para Turma Recursal e volte com determinação de nova analise 

processual, é devido reconhecer a contradição e lançar nova decisão nos 

autos. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de CONTRADIÇÃO da decisão 

lançada ao ID 26431177, e RETIFICO o decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, passando a constar corretamente da 

seguinte forma: Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Em sede de preliminar, a empresa reclamada alegou extinção 

por se tratar de ações de massa, o que REJEITO, visto que necessário a 

analise de mérito. Alegou ainda litispendência o que REJEITO por se tratar 

de padrão de energia diverso. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no 

Distrito de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo 

consumidor da reclamada conforme UC 6/600688-6, e sofreu a 

interrupção de energia por 03 (três) dias consecutivos, pelo período 

compreendido entre o dia 01.05 a 03.05.2019, totalizando 

aproximadamente 39 horas sem energia, conforme comprova pelas 

notícias anexadas na inicial. Aduz que pela falta de energia, a bomba de 

água também não funcionava, não tendo água potável para região. Em sua 

defesa, a empresa Reclamada alega que as interrupções foram por 

motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, 

tratando-se de caso fortuito ou força maior, visto que como ponderado na 

contestação tratou-se de apagão em toda comunidade oriundo da 

temporada chuvosa que causou quedas de arvores e alagamentos. 

Afirma que não pode ser condenada, visto que a ANEEL não fixa um 

prazo nestas condições, visto que a equipe quando ocorre risco de vida, 

a equipe tem que estar preparada. Pugna pela improcedência. Pois bem, 

verifico que o presente processo possui grande similitude com os autos n. 

1002098-82.2019.8.11.0004, vez que trata do mesmo autor, pedido e 

causa de pedir. Pois bem, analisando ambas ações se verifica que se 
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trata do mesmo pedido, onde em síntese, a parte autora pleiteia 

recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia na 

região onde reside (Paredão Grande) por 36 horas ininterruptas (30.10 a 

01.11.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa em cada ação, 

dois comprovantes de endereços com local e Unidade de Consumo 

diversos, no entanto, é certo que a parte promovente só pode residir e 

sofrer o abalo em decorrência de residir no local onde ocorreu a 

interrupção, assim se mostra indevido o recebimento de danos morais em 

razão da autora possuir várias propriedades. Com isso, deve ser 

reconhecido o direito ao dano moral apenas na primeira ação ingressada 

neste Juízo. Desse modo, a improcedência se impõe. 3. DISPOSITIVO Isto 

Posto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, RETIFICANDO inteiramente a sentença dos autos, conforme 

acima transcrito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002234-79.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SIDNEY FERREIRA 

SANTOS Polo Passivo: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COMINATORIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, 

em resumo, aduz a parte autora que foi diagnosticada com tuberculose 

pulmonar e derrame pleural, sendo necessária a realização de tomografia 

computadorizada do tórax. Por não possuir condições financeiras de 

arcar com o exame, procurou a Secretaria de Saúde do Município 

reclamado, porém, o atendimento, por três vezes, lhe foi negado sob a 

justificativa de falta de vagas. Foi deferida liminar, determinando que o 

ente requerido viabilizasse o exame discutido (ID 24898548). O Estado de 

Mato Grosso, comparecendo espontaneamente no feito, alegou em 

preliminar falta de interesse processual, e no mérito improcedência da 

inicial, visto que não cabe ao Estado a responsabilidade da prestação do 

serviço, e ainda que não possui recursos para realização do 

procedimento. Ao ID 28769922, o município reclamado prestou contas, 

informando que viabilizou a realização do exame, bem como, custeou as 

passagens de ida e volta à capital do Estado onde foi realizado o exame, 

objeto de discussão deste processo. Assim, cumprido o objeto da 

presente demanda, merece sua extinção pela falta de interesse de agir, e 

posterior arquivamento. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO diante da perda do objeto, 

com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ANTONIONI SILVA FARIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002305-81.2019.8.11.0004 Requerente: CHARLES ANTONIONI 

SILVA FARIAS Requerido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde, a parte autora, em resumo, aduz que 

exerce a função de Técnico Administrativo Educacional e está 

enquadrada na Classe B e Nível 5 desde março/2015, porém alega ter 

direito a ser enquadrada na Classe C e Nível 6. Ressalta ainda, que obteve 

em processos administrativos pareceres favoráveis a sua progressão de 

classe e nível, todavia, até o presente momento a progressão não lhe foi 

concedida. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, apesar de 

devidamente citado, manteve-se inerte, não apresentando contestação. 

2.2.1 Da progressão vertical (CLASSE) Do Diploma legal que institui a 

Profissionais da Educação Básica do Sistema Educacional Público 

Municipal (SEPM) – Lei Complementar 049/1999 – se infere que a 

progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, 

compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à 

elevação de classe, observadas as exigências fixadas. O art. 6, I, “c” da 

Lei Complementar 049/1999 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a 

progressão horizontal. Vejamos: Art. 6º. A série de classes dos cargos 

Técnico e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha 

vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas. I 

– Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – habilitação específica 

de ensino médio e profissionalização específica; b) Classe B – habilitação 

em grau superior, em nível de graduação e profissionalização específica; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização 
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na área de atuação ou correlata e profissionalização específica; d) Classe 

D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado na área de 

atuação ou correlata profissionalização específica. e) Classe E – 

habilitação em grau superior, com curso de doutorado na área de atuação 

ou correlata profissionalização específica. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 151, de 05 de julho de 2013) Assim, analisando os 

documentos apresentados pela parte autora, verifica-se que a mesma 

deve ter acolhido o seu pedido de elevação PARA CLASSE C, a partir do 

requerimento administrativo em 13/07/2016. 2.2 Da progressão Funcional 

(Nível) Prevê o artigo 41 da Lei 049/1999: Art. 41. O Profissional da 

Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, 

mediante aprovação em processo específico de avaliação de 

desempenho, observado o interstício de 03 (três) anos. § 1º. O interstício 

para a primeira progressão é contado a partir da data em que se der a 

investidura do profissional no cargo ou do seu enquadramento. § 2º. 

Decorrido o prazo previsto no caput deste Artigo, e não havendo 

processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente. 

Nesse contexto, para progressão vertical, diversamente da progressão 

horizontal acima mencionada, necessita o servidor ser aprovado em 

avaliação de desempenho, sendo o nível elevado a cada 03 (três) anos. 

Neste caso, ingressando o autor como funcionário efetivo, ao ingresso da 

presente ação, o mesmo já fazia jus a sua elevação de nível. Sendo certo 

que não fazendo a instituição a análise do seu desempenho, se nível será 

elevado automaticamente. Assim, diante do cumprimento dos requisitos 

necessários para elevação de nível, entendo que este pedido do autor 

deve ser acolhido. Por fim, quanto aos valores pleiteados a título de danos 

materiais, verifico dos cálculos apresentados pela parte autora que 

merecem acolhimento, devendo o município reclamado efetuar o 

pagamento de R$ 18.927,62 (dezoito mil, novecentos e vinte e sete reais e 

sessenta e dois centavos) a título de dano material, em decorrência da 

progressão de Classe C e Nível 6 e seus reflexos. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a 

elevar o reclamante PARA CLASSE C, desde 13/07/2016 (data do 

requerimento administrativo nº 1035/16), com respectivo aumento salarial 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa do dobro do valor mensal 

devido, por cada ato de descumprimento; b) CONDENAR a O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a elevar o reclamante PARA O NÍVEL 6 desde 

22/02/2018 (data do requerimento administrativo nº 0266/18), com 

respectivo aumento salarial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

do dobro do valor mensal devido, por cada ato de descumprimento; b) 

CONDENAR o MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, ao pagamento ao 

reclamante da importância de R$ 18.927,62 (dezoito mil, novecentos e 

vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material, ao 

reclamante CHARLES ANTONIONI SILVA FARIAS, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. 

Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000600-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000600-19.2017.8.11.0004 Promovente: JAISON REZENDE DOS 

SANTOS Promovido: FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE 

BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

sendo realizada audiência de instrução. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando, em resumo, que era aluno 

da reclamada no curso Superior de Tecnologia em Logística, e realizou 

uma avaliação bimestral em 29.11.2016 referente a disciplina Contabilidade 

Aplicada a Logística. Afirma que como todo aluno esforçado 

encontrava-se nervoso ao realizar a prova. Aduz que no dia 05.12.2016, 

ao se dirigir a Faculdade para buscar sua avaliação foi surpreendido com 

a informação de que tirou nota zero, sendo que a prova foi entregue por 

professor que não conhece, e tal fato lhe causou grande 

constrangimento. Afirma que protocolou pedido de revisão de prova, e a 

professa Luzia, responsável pela aplicação da prova, aduziu que o autor 

estava colando com o aparelho celular, e que não recolheu a prova para 

não lhe causar maiores constrangimentos. Afirma que a atitude da 

professora é indevida visto que permitiu que o aluno se submete-se a 

torturante avaliação e depois atribuiu zero a sua nota. Em sua defesa, a 

Reclamada afirma que durante a avaliação mencionada pelo autor, a 

professora informou que seria proibido o uso de aparelho celular, e que 

durante a avaliação, ao perceber a postura nervosa e inquieta do 

reclamante, aproximou-se e percebeu que estava usando o aparelho 

celular, e se sentindo “acuado” respondeu que estava preocupado com o 

horário. Aduz que a professora pegou o celular e tocou na tela 

confirmando que se tratava de cola, colocando o aparelho a três metros 

de distância do autor. Afirma que a professora não retirou a prova para 

não constranger o aluno, visto que também teria que reter seu aparelho 

celular. Aduz que quando o reclamante entregou sua prova afirmou para a 

professora que o conteúdo do celular não era cola e sim material que 

estava estudando. Diante de tais fatos a professora, baseada nas normas 

da Faculdade optou por atribuir pontuação zero ao acadêmico. Afirma 

ainda que o aluno poderia ter realizado o exame final, ao qual não 

compareceu e por isso reprovou na disciplina. Aduz que o professor não 

tem que provar que o aluno estava colando, sendo que a advertência é 

suficiente. Pugna pela improcedência da inicial. Foi designado audiência de 

instrução, onde a reclamada não compareceu, e apesar de ser possível a 

aplicação da REVELIA, verifico que o autor apesar de ter comparecido não 

produziu nenhuma prova, vez que não levou nenhuma testemunha. Assim, 

entendo que ambas as partes demonstraram desinteresse pela produção 

de prova, de modo que deixo de reconhecer a revelia, analisando o 

processo na forma que se encontra. Pois bem. Analisando detidamente as 

provas constantes no processo, verifica-se que a reclamada não agiu 

com falha na prestação do serviço, visto que estava amparada por 

legislação da Instituição. Com efeito, restou evidente que o autor 

manuseou aparelho celular durante a realização da prova, e é evidente a 

proibição expressa de tal atitude. Assim, o fato de deixar o autor 

permanecer até o final da realização da avaliação, por si só, não implica 

abalo moral, vez que a professora agiu no intuito de evitar qualquer 

constrangimento. Com efeito, o fato do autor ter sido reprovado na 

disciplina não pode ser atribuído a reclamada, pois deveria/poderia ter 

realizado o exame final, no entanto não compareceu (id. 9766202 – pág 2 

e 3), o que objetivou na sua reprovação. Dessa forma, o autor não 
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comprova o abalo sofrido em decorrência da anulação da sua prova, vez 

que a atitude da educadora estava amparada por legislação da própria 

Faculdade, ao qual o autor descumpriu, e ainda, a sua reprovação foi em 

razão da não realização do exame final, não podendo a ré ser 

responsabilizada. Neste sentido: INDENIZAÇÃO - ANULAÇÃO DE PROVAS 

DE ALUNO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA FACULDADE 

- DANO MORAL AFASTADO. Nos termos do artigo 333, I do CPC, compete 

ao requente de indenização por dano moral demonstrar os elementos 

configuradores da responsabilidade civil: dano, culpa e nexo de 

causalidade. Ausente qualquer um desses requisitos, impõe-se o 

indeferimento do pedido. Tendo sido as provas de segunda época 

realizadas pelo aluno anuladas pela faculdade com a observância do 

devido procedimento previsto no regulamento interno, não incorre a 

instituição educadora em prática de ato ilícito capaz de ensejar dano moral, 

que resta definitivamente afastado, por ter agido no exercício regular de 

s u a s  a t r i b u i ç õ e s .  ( T J - M G  2 0 0 0 0 0 0 4 0 6 3 2 6 1 0 0 0 1  M G 

2.0000.00.406326-1/000(1), Relator: D. VIÇOSO RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 20/11/2003, Data de Publicação: 03/12/2003) Certo que 

conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não 

alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) A parte autora nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato 

dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002324-87.2019.8.11.0004 Promovente(s): PAULO CESAR 

FLAUTIN FARIAS Promovido(s): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Ab initio, imperioso se faz 

registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do FONAJE, a "incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis". Com efeito, as especificidades do sistema instituído pela Lei nº 

9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de 

Justiça, que foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil e 

antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. Segundo se extrai dos autos, 

a parte reclamante apresentou comprovante de endereço em nome de 

terceiro, e apesar de devidamente intimada em audiência de conciliação, 

não apresentou comprovante de residência nesta comarca. Desta feita, a 

ação não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados 

Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para 

determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a 

parte promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, fato que indica a inexistência de qualquer das causas 

aptas a atrair a competência para este Juízo. Ademais, a citada norma 

deve ser interpretada sistematicamente, se buscando, além do mens legis 

que inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas 

pertinentes ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 

do Código de Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para 

propor a sua ação, é certo que esse benefício de escolha não autoriza o 

consumidor a extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe 

convier, aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a 

seguir, in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. A 

faculdade de o consumidor propor a ação em seu domicílio (art. 101, I, da 

Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) ou optar pelas 

regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, 

não autoriza a escolha aleatória de determinada Comarca para demandar, 

sob pena de afronta ao Princípio do Juiz Natural. 2. No caso de escolha 

desprovida de justificativa, a competência territorial pode, 

excepcionalmente, ser declinada de ofício. 3. Hipótese em que inexiste 

regra de competência válida a amparar a propositura da ação no foro de 

Goiânia, revelando-se acertada a determinação de remessa dos autos 

para a Comarca do domicílio do autor/consumidor (Trindade). CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de 

Competência: 03172746020188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE 

SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª Seção Cível, Data 

de Publicação: DJ de 07/02/2019) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA 

ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I Admite-se a declinação da 

competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e 

injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio das partes, 

o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio 

do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor 

distribuição e agilização dos julgamentos. II - Conflito conhecido e 

declarado competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07020453720188070000 

DF 0702045-37.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, de outra forma 

não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do Juízo Natural (art. 5º, 

inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo particular da parte, 

embasado em motivo de ordem particular não declarado, autorize a 

transgressão às regras processuais e normativas administrativas, ferindo, 

inclusive, a divisão organizacional do próprio Poder Judiciário. Da mesma 

forma, o processamento da presente demanda neste Juízo em nada 
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facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. Por fim, pontuo que a 

distribuição da demanda na presente Comarca vai de encontro aos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade 

e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURLEY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010137-22.2014.8.11.0004 Promovente: JURLEY LIMA DA 

SILVA Promovida: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso., permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com a oitiva de duas 

testemunhas da reclamada. A parte autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando que em fevereiro de 2010 

adquiriu um veículo da reclamada, que constava como proprietária a 

pessoa de Ana Flávia. Afirma que informaram que a transferência do 

veículo somente aconteceria após a quitação do financiamento, que 

ocorreu em dezembro/2012. Aduz que não conseguiu formalizar a 

transferência, visto que a empresa ré alegou que não tinha mais contato 

com a antiga proprietária, e que tinham perdido o DUT (Documento Único 

de Transferência). Afirma que somente próximo ao ingresso da ação 

(janeiro/2014), após vários deslocamentos para resolver a situação 

conseguiu receber o documento regularizado do veículo. Aduz que não foi 

entregue a cópia do contrato de financiamento. Em sua defesa, a empresa 

reclamada afirma que o contrato de financiamento é realizado entre o 

comprador e o banco, sendo este o legitimo para apresentar a cópia, visto 

que não teve relação com o financiamento da autora. Afirma que quanto a 

transferência, o DUT foi assinado em janeiro/2010, vez que imprescindível 

para realização do financiamento, cabendo ao comprador realizar a 

transferência. Afirma que na época dos fatos, o autor era funcionário da 

empresa, sendo conhecedor de todo procedimento, sendo que o mesmo 

que perdeu o documento, e diligenciou na empresa pugnando pela 

segunda via, o que apesar de não ter responsabilidade autorizou o 

despachante para auxilia-lo, inclusive pagando as despesas Em audiência 

de instrução, a testemunha da reclamada, Jeovah, aduziu que trabalhava 

na área de seminovos, e que uma outra colega que efetuou a venda para 

o autor. Afirma que o financiamento é feito diretamente entre o cliente e o 

banco, não tendo influência da empresa Diferente, de forma que não ficou 

com nenhuma via do contrato. Assevera que o recibo do veículo foi 

entregue devidamente preenchido para o autor, visto que é necessário 

para fazer o financiamento. Afirma que o autor trabalhava na empresa e 

tinha conhecimento de toda situação do veículo, ficando surpreso 

posteriormente com as reclamações quanto a defeito e quanto ao 

documento. Afirma que quando o autor trabalhava na empresa, faziam 

brincadeira que ele tinha perdido o documento, e que só depois ficou 

sabendo que ele ingressou com processo contra a empresa. Afirma que 

quando foi realizada a transferência não cobrou nada do autor, sendo 

realizado pela custas da empresa. Assevera que nunca teve esse tipo de 

situação. Afirma que na maioria das vezes transfere o veículo para o 

nome da empresa e depois para o comprador, mas ocorre de algumas 

vezes já efetuar a transferência direto do vendedor para o comprador, 

onde o documento é entregue para o despachante para evitar qualquer 

problema. Afirma que a empresa trabalha somente com intermediação, não 

efetua compra e venda de veículos. Aduz que na época do autor, por ele 

ser funcionário da empresa, não tomou todas medidas necessárias para 

transferência, acreditando que o autor faria, mas atualmente a situação é 

regida por outra lei, e o procedimento é diverso. A testemunha do 

reclamado, Alexandre, alegou que não recorda da situação aduzida pelo 

autor. Assevera que presta serviço para a empresa há mais de dez anos, 

e não cobra do cliente para fazer transferência, não se recordando de 

nenhum problema com documentação. Pois bem. O processo inicialmente 

foi julgado procedente, e após Recurso Inominado teve a sentença 

reformada, a fim de permitir a instrução processual, que foi devidamente 

realizada, retornando os autos para julgamento. Verifica-se que na 

audiência de instrução as testemunhas da ré, que são funcionários da 

empresa, afirmaram que o recibo (DUT) teria sido devidamente entregue 

no momento da venda do veículo, no entanto por si só, tais declarações 

não são suficientes para afirmar que a ré entregou o documento de 

transferência ao autor. Assim, buscando uma decisão equânime, ao 

analisar de forma detalhada os documentos constantes no processo, 

verifica-se que no id. 7573510, o autor assinou documento referente a 

proposta do financiamento onde afirmava: “fica por conta do cliente a taxa 

de transferência no valor de R$237,00”. Com efeito, evidente que se 

caberia ao autor pagar a transferência, efetuar a transferência da 

propriedade do veículo no DETRAN também seria de sua responsabilidade. 

Ainda prevê o artigo 123, §1º do CTB: No caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas. (Grifei) Dessa forma, o reclamante não pode alegar 

desconhecimento da lei, sendo certo que se a empresa não tivesse 

entregado o DUT, deveria dentro do prazo legal ter buscado a efetivação 

da obrigação, no entanto, manteve-se inerte por quase 04 (quatro) anos. 

Ainda, importante observar que mesmo a empresa tendo entregue o 

documento ao autor no momento da venda do veículo, não obstou em 

auxilia-lo para regularizar a situação anos após, demonstrando sua 

boa-fé, sendo evidente a inexistência de qualquer abalo moral sofrido pelo 

autor, que deu causa ao ocorrido. Certo que conforme sustenta velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não 

comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 
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(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) A parte autora nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem comprovar o centro exato 

dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

WELTON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

IRMA CRISTINA VALADAO (REQUERIDO)

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANNILO LEANDRO MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER BRUNO DE MELO OAB - GO37852 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000055-12.2018.8.11.0004 Polo Ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Polo Passivo: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME; 

CLEITON RODRIGUES DOS REIS; DANNILO LEANDRO MELO; IRMA 

CRISTINA VALADAO e WELTON FERREIRA SERAFIM Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. DESISTÊNCIA Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo 

com relação aos promovidos PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – 

ME DANNILO LEANDRO MELO; IRMA CRISTINA VALADAO e WELTON 

FERREIRA SERAFIM, não havendo empecilho para acolher o pedido. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação com 

relação a alguns dos promovidos, não há porque a mesma prosseguir 

quanto a ele, uma vez que, esta se encerra no momento da homologação 

de sua desistência. Portanto, a presente demanda prosseguirá quanto ao 

reclamado CLEITON RODRIGUES DOS REIS e será extinta sem resolução 

de mérito quanto aos demais promovidos, pelos motivos expostos alhures. 

3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil (2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, onde, em síntese, afirma a parte autora ser 

credora da quantia de R$ 13.322,92 (treze mil trezentos e vinte e dois 

reais e noventa e dois centavos), em decorrência da rescisão de um 

contrato de aluguel. Dentre os valores cobrados estão discriminados 

seguintes débitos: a) Aluguel (parcelas vencidas); b) Contas de água e 

Energia; c) IPTU; d) Limpeza; e) Reparos Diversos. Em sede de 

contestação, em síntese, aduz o reclamado que realmente se propôs a ser 

fiador do contrato de aluguel mencionado pela parte autora. Afirma que foi 

pessoalmente até a imobiliária, ora autora, para realizar o pagamento do 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ressalta que foi dado um recibo pela 

autora, o que demonstra que quitou com a parte que lhe incumbia. Pois 

bem. É mister ressaltar que ao Autor incumbe provar fato constitutivo de 

seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I do CPC. Destarte, compulsando 

os autos, não constam nos autos o termo de vistoria, ou entrega das 

chaves para comprovar a data de saída do Requerido. Por outro lado, 

observa-se que foi apresentado uma planilha onde a data de entrega das 

chaves supostamente teria sido em 02/03/2015, além disso, há uma 

notificação extrajudicial realizada em 08/05/2015. Assim, analisando as 

disposições do contrato realizado entre as partes e não tendo os 

Requeridos comprovado que a entrega se deu anterior à esta data, 

entendo ser cabível a condenação ao pagamento do aluguel em atraso, 

por ausência de prova desconstitutiva (art. 373, II do CPC). Quanto às 

faturas de água e energia não pagas, é dever do Requerido arcar com tais 

despesas, visto que, há disposição contratual que prevê a 

responsabilidade do locatário quanto ao pagamento destas. Contudo, a 

parte autora não trouxe aos autos as referidas faturas para fins de 

comprovação dos valores cobrados, de tal modo, que não há como 

condenar o reclamado, por insuficiência de provas (art. 373, I d CPC). No 

tocante às despesas com reparos do imóvel, verifico que de fato, não há 

nos autos qualquer indício de que o termo de vistoria para a entrega das 

chaves tenha sido feito. Assim, observadas as disposições contratuais 

pactuadas entre as partes, para que fosse legítima a cobrança pela 

Requerente das despesas de reparo que alega ter tido, seria necessária a 

lavratura do aludido termo. Ademais, oportuno ressaltar que não há 

qualquer prova acerca de tais despesas e reparos. De igual modo, não há 

provas acerca dos valores devidos a título de IPTU, limpeza e pintura. De 

sorte que, também serão julgados improcedentes em razão da não 

comprovação. Por fim, conforme se observa dos documentos 

apresentados pela parte autora e das alegações do requerido, o mesmo 

efetuou o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este 

que deve ser abatido dos valores por ele devidos. Assim, levando em 

consideração que o valor do aluguel é de R$ 890,00 (oitocentos e noventa 

reais) e são devidos 5 (cinco) meses, entendo devida a condenação do 

reclamado ao pagamento de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta reais), valor este, já abatido o pagamento efetuado 

anteriormente. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) a) CONDENAR o 

Reclamado CLEITON RODRIGUES DOS REIS a pagar à quantia de R$ 

2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de dano material 

ao Reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA – ME, com juros de 1% (um por 

cento) a partir da data do vencimento (artigo 397 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Com 

fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação quanto aos reclamados PAVIPLAN 

SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME; DANNILO LEANDRO MELO; IRMA 

CRISTINA VALADAO; WELTON FERREIRA SERAFIM e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Fica a parte condenada ciente 
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de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCIO RABAIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO OAB - MT0006318S (ADVOGADO(A))

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

VANIA MORAES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011542-25.2016.8.11.0004 Polo Ativo: FABIO MARCIO 

RABAIOLI Polo Passivo: JOSE DE ALMEIDA BRITO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

FABIO MARCIO RABAIOLI em desfavor de JOSE DE ALMEIDA BRITO. 

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreram diversas tentativas de 

adjudicar os bens penhorados, contudo, todas restaram infrutíferas 

devido ao fato de os mesmos estarem embaraçados. Nesse contexto, 

intimada para se manifestar, ante a ausência de bens penhoráveis livres e 

desembaraçados, a parte exequente requereu a expedição de certidão do 

saldo credor, para fins de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 

Nesse contexto, dispõe o art. 53, §4º da lei 9.099/95: Art. 53 (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a ausência de 

bens penhoráveis. Ainda, dispõe o Enunciado nº 76 do FONAJE: 

ENUNCIADO 76 – No processo de execução, esgotados os meios de 

defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido 

do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Portanto, quanto ao pedido acerca da expedição da certidão de crédito 

entendo ser cabível. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 53, §4º da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Expeça-se a certidão do saldo credor em nome 

exequente. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o transito em julgado, arquive-se Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA APARECIDA LEMOS - ME (REQUERIDO)

FERNANDO DE OLIVEIRA LEMOS (REQUERIDO)

CAIO ALEXANDRE LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000213-04.2017.8.11.0004 Requerente: JOSE CARLOS 

MOREIRA MACHADO Requerido: BRUNA APARECIDA LEMOS – ME; CAIO 

ALEXANDRE LEMOS e FERNANDO DE OLIVEIRA LEMOS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia das 

partes promovidas com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, 

pois apesar de devidamente citadas com antecedência (IDs 9406913; 

10232623 e 10232945), deixaram de comparecer à sessão de conciliação 

(ID 9922536) ocorrida em 18 de Setembro de 2017 e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em, síntese, suscita a parte autora que é mecânico na cidade de 

Pontal do Araguaia-MT e entregou aos reclamados Elevador de Coluna e 

Rampa de Alinhamento, para que a empresa realizasse o conserto do 

maquinário. Afirma que o primeiro reclamado afirmou que levaria as 

maquinas para Franca/SP e que disse à ele que deveria depositar R$ 960 

(novecentos e sessenta reais) na conta do segundo reclamado. Ocorre 

que o maquinário foi levado e nunca mais foi devolvido. Assim requer a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Registra-se a revelia 

dos reclamados. Pois bem. Em exame ao caso concreto, mormente quanto 

aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se que a mesma, 

apesar de suas alegações, não comprova que a parte reclamada levou os 

mencionados maquinários (elevadores), pois, não trouxe aos autos 

nenhum documento apto a provar a existência de relação jurídica com a 

mesma. Registre-se que há apenas notas fiscais e um comprovante de 

depósito, todavia, estes documentos estão em nome da parte autora, de 

modo que, não é possível se afirmar de forma inequívoca que os 

elevadores tenham sido levados pela reclamada ou que tenha havido 

acordo para que os reclamados efetuassem o conserto dos mesmos. Vale 

lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos 

de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência de fatos 

impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 

do CPC) In casu, nota-se que a parte promovente não satisfez seu 

encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu 

direito. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 
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hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve 

conduta ilícita praticada pela parte promovida. Ademais, foi oportunizado à 

parte promovente, no despacho de ID 16028140 que apresentasse 

documentos que comprovassem a relação jurídica e o dano sofrido, 

porém, apenas mencionou que é pessoa humilde e sequer concluiu o 

ensino fundamental, que acredita cegamente na boa-fé das pessoas e 

acostou o valor do produto entregue a empresa reclamada. Neste 

contexto, não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma 

vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes a 

provar suas alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos 

de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo 

sofrido, o que não o fez. Dessa forma, a improcedência da presente 

demanda é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON F OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

THIAGO TERIN LUZ OAB - SP326867 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000615-51.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MARLEY ARANTES DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: ADILSON F OLIVEIRA & CIA LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de RECLAMAÇÃO POR 

ATERMAÇÃO, onde, em síntese, suscita a parte autora, que no dia 

03/12/2017 levou seu veículo para realizar um conserto na empresa 

reclamada, combinando o pagamento do valor de R$ 746,00 (setecentos e 

quarenta e seis reais). Afirma que no ato da negociação, efetuou o 

pagamento de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) e repassou dois 

cheques, um para 30 dias e o outro para 60 dias, no valor de R$ 282,00 

(duzentos e oitenta e dois reais) cada. Afirma que a reclamada não 

resolveu o problema e, por isso, foi necessário realizar o conserto em 

outra empresa. Dessa forma, sustou os cheques e requer a condenação 

da reclamada a devolução dos R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), 

bem como, as cártulas de cheques. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada que a parte autora foi até a reclamada solicitando reparos em 

seu veículo pois o mesmo se encontrava com barulho. Afirma que seu 

funcionário examinou o veículo e constatou que as correias estavam 

ressecadas e o rolamento fazendo barulho por estar velho. Afirma que a 

autora por estar com pressa devido a uma viagem, não realizou nenhum 

reparo naquele momento, retornando em 04/12/2017, para realizar a troca 

das correias e rolamentos; serviço que prontamente realizou. Após alguns 

dias a parte autora retornou dizendo que o seu veículo estava com 

problemas, quando verificou-se que o veículo estava com pane elétrica. 

Ressalta que não presta serviços elétricos, ajudando a autora a levar o 

veículo até uma oficina elétrica próxima, pois o veículo havia parado de 

funcionar, contudo, não tem conhecimento acerca dos serviços prestados 

naquele local. Ressalta, ainda, que as peças trocadas pela empresa, ora 

requerida, eram necessárias e, independente disso, a autora foi 

beneficiada com o serviço. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais e fazendo pedido contraposto em seu favor. Na impugnação, a 

parte autora adita a inicial, fazendo também, o pedido quanto a 

indenização por dano moral. Intimada para se manifestar, a reclamada, 

impugna aduzindo que não houve dano moral padecido pela autora. Pois 

bem. É certo que ambas as partes têm suas próprias versões dos fatos 

aqui apresentados, discutindo cada qual que a situação fática teria 

ocorrido de uma forma, no entanto, necessário se ater a origem da 

controvérsia e as consequências por ela desencadeadas. No caso sub 

judice verifico que muito embora a parte autora afirme que a reclamada 

tenha lhe causado danos passíveis de indenização, tanto de ordem 

material quanto moral; tais alegações não merecem prosperar. Conforme 

se depreende dos autos, mormente da nota fiscal acostada pela própria 

autora, o serviço realizado pela parte reclamada não tem natureza elétrica. 

Outrossim, ao ID 14046122, a parte autora comprova que o problema que 

surgiu em seu veículo, o qual alega ser de responsabilidade da reclamada, 

é de natureza elétrica. Assim, não logrou êxito em demonstrar o nexo 

causal entre a conduta e o dano. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Oportuno ressaltar que o veículo em discussão 

é do ano de 2013, dessa forma um veículo com quatro anos de uso (na 

data em que realizado o reparo), necessita da realização de reparos 

eventuais, para que seja preservado o seu bom funcionamento em razão 

do estado de conservação das peças e componentes, os quais são 

naturalmente desgastados pelo uso. Ademais, o serviço referente a troca 

de correia e rolamentos foi realizado pela reclamada, razão pela qual é 

devido a contraprestação da autora, de modo a realizar o pagamento. 

Portanto, entendo que o pedido de devolução dos valores pagos, bem 

como, das folhas de cheque merece a improcedência. Quanto ao pedido 

de dano moral, também, não verifico a sua ocorrência, visto que, não 

houve conduta ilícita praticada pela reclamada. Deste prisma, a situação 

trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma 

individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações 

reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda 

pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento 

da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando 

efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao 

dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não 

restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 2.3. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos 

juizados especiais cíveis não se admite a reconvenção, todavia é 

permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de contestação 

requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao pagamento da quantia 

de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) devidamente 

corrigidos, valor correspondente as duas folhas de cheques sustadas. 
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Ainda, pleiteia a indenização pelos danos morais padecidos em 

decorrência das ofensas proferidas pela autora à empresa reclamada 

perante os seus funcionários, bem como, pelos danos morais padecidos 

em decorrência do descumprimento contratual por parte da autora. Pois 

bem. No tocante ao dano material, é cediço que este não se presume, 

deve ser integralmente comprovado. (...) O dano material deve sempre 

estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à pretensão 

condenatória respectiva. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Da análise dos 

autos, verifica-se que restou comprovado nos autos a ausência de 

pagamento pela parte autora, em decorrência dos dois cheques sustados. 

Assim, entendo devida a condenação da parte autora ao pagamento de R$ 

564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), devidamente corrigidos. 

Quanto ao dano moral. É sabido que “aplica-se às pessoas jurídicas, no 

que couber, a proteção dos direitos da personalidade” (art. 52 do CC). 

Destarte, não há óbice alguma para a pessoa jurídica exercer direitos 

potestativos e subjetivos seja de índole patrimonial ou extrapatrimonial, 

podendo inclusive sofrer dano moral. Entretanto, válido relembrar que em 

se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve restar cabalmente 

comprovado, fato que não se vislumbra nos autos. Pacífico o 

entendimento jurisprudencial: “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. (...)” (STJ - REsp: 1564955 SP 

2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) 

(grifo nosso) Diante do exposto, entendo não ser cabível a pretensão da 

Ré no que diz respeito à indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, 

do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora MARLEY ARANTES DE 

OLIVEIRA a pagar à quantia de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro 

reais) à Reclamada ADILSON F OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento 

(art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CAROLO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000213-04.2017.8.11.0004 Requerente: JOSE CARLOS 

MOREIRA MACHADO Requerido: BRUNA APARECIDA LEMOS – ME; CAIO 

ALEXANDRE LEMOS e FERNANDO DE OLIVEIRA LEMOS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia das 

partes promovidas com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, 

pois apesar de devidamente citadas com antecedência (IDs 9406913; 

10232623 e 10232945), deixaram de comparecer à sessão de conciliação 

(ID 9922536) ocorrida em 18 de Setembro de 2017 e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em, síntese, suscita a parte autora que é mecânico na cidade de 

Pontal do Araguaia-MT e entregou aos reclamados Elevador de Coluna e 

Rampa de Alinhamento, para que a empresa realizasse o conserto do 

maquinário. Afirma que o primeiro reclamado afirmou que levaria as 

maquinas para Franca/SP e que disse à ele que deveria depositar R$ 960 

(novecentos e sessenta reais) na conta do segundo reclamado. Ocorre 

que o maquinário foi levado e nunca mais foi devolvido. Assim requer a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Registra-se a revelia 

dos reclamados. Pois bem. Em exame ao caso concreto, mormente quanto 

aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se que a mesma, 

apesar de suas alegações, não comprova que a parte reclamada levou os 

mencionados maquinários (elevadores), pois, não trouxe aos autos 

nenhum documento apto a provar a existência de relação jurídica com a 

mesma. Registre-se que há apenas notas fiscais e um comprovante de 

depósito, todavia, estes documentos estão em nome da parte autora, de 

modo que, não é possível se afirmar de forma inequívoca que os 

elevadores tenham sido levados pela reclamada ou que tenha havido 

acordo para que os reclamados efetuassem o conserto dos mesmos. Vale 

lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos 

de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência de fatos 

impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 

do CPC) In casu, nota-se que a parte promovente não satisfez seu 

encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu 

direito. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve 

conduta ilícita praticada pela parte promovida. Ademais, foi oportunizado à 

parte promovente, no despacho de ID 16028140 que apresentasse 

documentos que comprovassem a relação jurídica e o dano sofrido, 

porém, apenas mencionou que é pessoa humilde e sequer concluiu o 

ensino fundamental, que acredita cegamente na boa-fé das pessoas e 

acostou o valor do produto entregue a empresa reclamada. Neste 

contexto, não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma 

vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes a 

provar suas alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos 

de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo 

sofrido, o que não o fez. Dessa forma, a improcedência da presente 

demanda é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 
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homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SILVEIRA DA ROSA OAB - MT17929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

universidade Anhanguera (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000463-03.2018.8.11.0004 Polo Ativo: DANYELLE SANTOS 

CARVALHO Polo Passivo: UNIVERSIDADE ANHANGUERA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que era acadêmica na instituição 

reclamada, no curso de educação física do Polo de Campo Verde. 

Ressalta que ela e seu marido fizeram planos para mudar a cidade de 

Barra do Garças-MT, contudo, como já estava cursando o terceiro 

semestre do curso, entrou em contato com o Polo de Barra do Garças, 

buscando informações sobre a possibilidade de se transferir. Ressalta 

que o representante da reclamada, Sr. Wesley, informou a ela que não 

haveria empecilho, visto que, uma turma do curso de educação física iria 

iniciar o 4º semestre. Assim, enviou toda a documentação necessária 

para que fosse feito o procedimento de transferência. Entretanto, ao 

chegar em Barra do Garças-MT e se dirigir até a reclamada quando foi 

pego pela surpresa desagradável e constrangedora de que não havia 

turma para ela continuar seus estudos. Assim pleiteia a indenização pelos 

danos materiais e morais sofridos. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada que ao tentar realizar o processo de transferência da parte 

autora encontrou uma limitação na disponibilidade do curso de educação 

física, pois, não havia naquele momento condições plenas de oferece-lo à 

autora, em razão de não haver turma nova. Afirma que não tem obrigação 

nenhuma de oferecer o curso à requerente, pois o polo de Barra do 

Garças não está vinculado ao polo em que a autora estudava. Pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Em audiência de instrução, 

colheu-se o depoimento pessoal da parte autora, a qual afirmou ter 

solicitado a transferência do polo de Campo Verde para o polo de Barra do 

Garças em Julho de 2017. Confirmou que enviou ao Sr. Wesley um e-mail 

com o seu histórico escolar em anexo. Afirmou que iniciou o curso já no 2º 

semestre e seguiu normalmente para o 3º e, conforme orientações do polo 

em que estudava cursaria o 1º semestre ao final e que, em razão de estar 

em série diferente foi esse o problema encontrado pelo polo de barra do 

garças para finalizar a transferência, pois, apesar de possuírem o 4º 

semestre, não teriam como encaixá-la em razão da série. Afirmou que a 

reclamada admitiu o erro e lhe pediu desculpas. Ressaltou que procurou 

outra faculdade porém não se adaptou. A testemunha da parte reclamada, 

Regiane, afirmou que trabalhava na secretaria da instituição na época e 

que teve conhecimento do caso quando a instituição recebeu o histórico 

da autora. Afirmou que não soube de advertências que o sr. Wesley 

sofreu. Afirma que soube que o sr. Wesley recebeu o histórico da autora 

no e-mail e que ela havia afirmado que estaria no 4º semestre, porém, 

estaria matriculada e cursando o 3º semestre. Afirmou que a instituição 

possuía a disposição o 4º semestre. Afirmou que para realizar a 

transferência é necessário que o aluno fornece a grade do período em 

que se encontra. Afirmou que o sr. Wesley disse que haveria a 

possibilidade de realizar a transferência antes de receber o histórico da 

autora. A testemunha da parte reclamada, Maria, afirmou que trabalhava 

como secretária na instituição e que soube que o sr. Wesley sofreu 

advertência em decorrência da situação. Afirmou que soube do sr. 

Wesley que a parte autora queria realizar a transferência para o polo de 

barra do garças, contudo, em momento algum ela informou à instituição 

que estava cursando o 3º semestre. Ocorre que no semestre 2017-2 a 

instituição possuía apenas o 4º semestre. A testemunha da parte autora, 

Márcio, afirmou que estudava com a reclamante e que a autora levou o 

filho para a aula pois tinham um trabalho para apresentar, porém, a mesma 

foi impedida de entrar em sala de aula. Afirma que a senhora Raquel, que 

também estudava com a autora, já levou a filha para a sala de aula. Afirma 

que não ouviu o que o Sr. Rinaldo falou para a autora. Afirmou que nunca 

viu criança pequena no local. Já a testemunha da parte reclamada, 

Gilvania, afirmou que trabalha na portaria da instituição e que no dia da 

situação ao se deparar com a autora chegando à instituição com uma 

criança informou a ela que não era permitido entrar em sala. Afirmou que 

neste momento, o sr. Rinaldo estava chegando e conversou com ela. 

Afirmou que não haviam pessoas aglomeradas no momento da conversa e 

que não percebeu nada grosseiro na conversa entre eles. Afirmou que é 

proibido ingressar com crianças na instituição e nunca viu outras mães 

levar crianças para a sala de aula. Pois bem. É certo que ambas as partes 

têm suas próprias versões dos fatos aqui apresentados, discutindo cada 

qual que a situação fática teria ocorrido de uma forma, no entanto, 

necessário se ater a origem da controvérsia e as consequências por ela 

desencadeadas. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida 

afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que não há 

danos passiveis de indenização, denota-se dos autos que, de fato, houve 

falha da requerida. Conforme se verifica dos autos, mormente do e-mail 

enviado pela reclamante à instituição reclamada (ID 12296062), o histórico 

foi enviado à reclamada em 28 de Julho de 2017, contudo, somente após a 

chegada da autora na cidade de Barra do Garças-MT é que foi informada 

que não seria possível realizar a transferência. Ressalte-se que o 

preposto da reclamada, Sr. Wesley, afirma que o erro foi dele e que 

assinou uma advertência em razão dessa situação. Com efeito, resta 

evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando 

de relação consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). 

Não se fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de 

dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor 

sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta 

imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é 

cabível a responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente 

caso, a conduta da requerida, ao assegurar a parte autora que estava 

tudo certo com o procedimento de transferência, induzindo a mesma a 

realizar pagamentos de boletos, trancar o curso junto ao polo de origem, 

etc; criando na autora a expectativa de que tudo estaria correndo bem e, 

somente depois, próximo ao início das aulas, informou à mesma que não 

seria possível dar continuidade. Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). 3.2 – Do dano material No tocante ao dano 

material, é cediço que este não se presume, deve ser integralmente 

comprovado. (...) O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 
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(...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Pretende a parte autora a indenização no 

valor de R$ 4.016,00 (quatro mil e dezesseis reais) pelos gastos com 

trancamento de matrícula, pagamento de mensalidade, gastos com 

advogado, gastos com transporte, etc. Da análise dos autos, verifica-se 

que não restou comprovado nos autos o dano material. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, as Reclamadas UNIVERSIDADE ANHANGUERA, a pagarem 

a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante DANYELLE SANTOS CARVALHO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA do 

pedido indenização por dano material. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002182-83.2019.8.11.0004 Promovente: LUCAS FERREIRA 

LONGUINHO Promovido: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A 

Reclamada NEPUGA alegou incompetência, pois tem relação com o MEC e 

por isso cabe a análise da demanda pela Justiça Federal. REJEITO a 

preliminar suscitada, tendo em vista que para ser reconhecida a fixação 

da competência da Justiça Federal deve estar sendo discutido a 

ausência/obstáculo de credenciamento com o MEC a fim de permitir a 

emissão do diploma, sendo certo que nos autos existem outros elementos 

discutidos, como a ausência de pagamento, por exemplo. Neste sentido: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 153.777 - SP (2017/0199281-4) RELATOR 

: MINISTRO MOURA RIBEIRO SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA - 

SÃO PAULO - SP SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO INTERES. : 

ADILSON NUNES DE LIRA ADVOGADO : ADILSON NUNES DE LIRA (EM 

CAUSA PRÓPRIA) - SP182731 INTERES. : ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO 

SOB A ÉGIDE DO NCPC. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. 

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de 

competência estabelecido entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO 

ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A 

questão, na origem, envolve ação de obrigação de fazer c.c. reparação 

por danos morais ajuizada por ADILSON NUNES DE LIRA contra 

ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., objetivando a emissão da segunda 

via do certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Direito Tributário, bem como reparação indenizatória. Alega o autor 

que, apesar de ter recebido o certificado, este teria sido extraviado por 

fatos alheios à sua vontade, razão da expedição da segunda via do 

documento. Ajuizada a ação no JUÍZO ESTADUAL, este se declarou 

incompetente, alegando que compete à Justiça Federal o julgamento das 

ações propostas contra as instituições de ensino superior, nos termos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A demanda, 

então, foi ajuizada perante o JUÍZO FEDERAL, que declinou de sua 

competência e determinou a sua remessa à Justiça comum estadual, por 

entender que o representante de instituição particular de ensino não 

pratica atos no exercício de função pública delegada da União. O 

Ministério Público Federal opinou pela declaração de competência do Juízo 

Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. Com base no art. 105, I, 

d, da Constituição Federal, conheço do incidente instaurado entre juízes 

vinculados a tribunais diversos. A controvérsia gira em torno de se definir 

qual o juízo competente para processar e julgar demanda que tem por 

objeto a expedição de certificado de conclusão de curso de ensino 

superior, bem como a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está voltado à expedição 

de certificado de conclusão de curso. Portanto, não estão sendo 

discutidas questões privadas, tais como as relativas ao adimplemento de 

contrato firmado entre as partes, mas sim questão atinente à emissão de 

diploma/certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que 

firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide. A 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a 

competência será da Justiça Federal quando o feito versar sobre registro 

de diploma perante o órgão público ou de credenciamento junto ao MEC, 

bem como nas hipóteses em que o instrumento processual utilizado for o 

mandado de segurança. Veja-se: [...]3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 754.849 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 

14/4/2015 sem destaque no original) Nessas condições, CONHEÇO do 

conflito para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de março de 2018. Ministro 

MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 2017/0199281-4, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 20/03/2018) Assim, 

considerando que a discussão não tem relação com a atividade fim da 

instituição, o presente Juizado é devidamente competente. 2.1. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando que concluiu 

um curso de graduação na data de 30.08.2017, e desde então vem 

tentando obter a certificação de conclusão, porém sem sucesso, 

ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Aduz que a ré 

afirmou que somente entregaria o diploma após quitação dos débitos com 

a instituição, retendo seu diploma de forma ilegal, e tal fato prejudica o 

autor a conseguir um emprego de melhor qualidade. Em sua defesa, a 

reclamada assevera que o autor jamais solicitou a expedição de diploma, 

sendo que o único contato que o autor manteve foi solicitando a 

negociação do seu débito. Afirma ainda que o autor está pendente com 

vários documentos na secretaria acadêmica, não havendo qualquer falha 

na prestação do serviço. Pois bem. Analisando detidamente a situação 

fática apresentada, o autor afirma que está em débito com a instituição de 

ensino, sendo certo que tal fato, por si só, possibilita a negativa da 

empresa na emissão do certificado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 
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INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA REGULAR. RECUSA DE 

EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. POSSIBILIDADE. A inadimplência das 

mensalidades autoriza a recusa da instituição em renovar a matrícula do 

aluno, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99. Mesmo freqüentando as 

aulas e realizando provas de forma irregular, o fato de não estar 

legitimamente matriculado no curso, impede o aluno de obter o diploma de 

conclusão de curso, em homenagem aos princípios da boa-fé e da 

isonomia. Apelo conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20090111298354 

DF 0071718-73.2009.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE 

SANTANNA, Data de Julgamento: 04/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 431) Ao contratar uma 

Instituição de Ensino Superior particular, o autor tem conhecimento que a 

prestação do serviço ocorrerá mediante pagamento, e se não ocorreu a 

quitação do contrato, não há obrigatoriedade da empresa em emitir o 

diploma de conclusão do curso, conforme acima mencionado. Além disso, 

observa-se que o autor não apresenta nenhum documento de que tenha 

dado início a solicitação do certificado, inclusive estando com documentos 

pendentes na Faculdade, conforme narrado pela ré, dessa forma, é de 

sua exclusiva responsabilidade o fato da não emissão do diploma, não 

podendo a reclamada ser condenada, vez que agiu no exercício regular 

de direito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002788-14.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA INEZ ABREU 

VALADARES Promovida: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Em preliminar a reclamada alega incompetência por 

necessidade de perícia, no entanto, REJEITO a preliminar aduzida pois os 

documentos anexados permitem a análise da demanda. Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que 

teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

quantia de R$683,46 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta seis). 

Afirma que passou a receber faturas referente ao “Plano OI pós-pago nº 

66 98441-1410”, no entanto não efetuou tal contrato com a ré. Assevera 

que já foi acionista da empresa e o chip deve ter sido enviado sem sua 

solicitação, e apesar de buscar auxilio no PROCON e Anatel não teve a 

situação resolvida. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que a 

autora era titular da linha 66 98441-1410 que foi cancelada por 

inadimplência da quantia de R$154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos). Apresenta em anexo contrato assinado e pugna 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Pois bem. Analisando detidamente os documentos apresentados pela ré, 

verifica-se que o contrato (id. 29298628 – pág 5 e 6) referente a linha 66 

98441-1410 foi assinado em 23.03.2012, no entanto, as telas sistêmicas 

anexadas na contestação se referem a linha 66 98457-1307, que está 

com o status de ativa, inclusive a última fatura gerada foi em 

dezembro/2019, no valor de R$154,40, demonstrando que não se refere 

ao débito discutido. Com efeito, a negativação discutida se refere a 

quantia de R$683,46 com vencimento em 12.07.2018, sendo certo que a 

reclamada não apresentou nenhum documento que demonstre a origem 

dessa dívida. E conforme informação no PROCON (id. 27297410) o chip 

que a autora possuía referente ao contrato assinado, jamais foi utilizado, 

não havendo qualquer prova de utilização dos serviços da linha 66 

98441-1410. Dessa forma, evidente que a reclamada está efetuando 

cobrança indevida em desfavor da autora, inclusive não conseguiu 

demonstrar a origem da cobrança que evidentemente não tem relação com 

as telas sistêmicas apresentadas. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima de fraude e que teve 

títulos em seu nome negociados por terceiros com empresa de factoring 

apelada que os protestou por inadimplência e enviou o nome do autor para 

os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade comercial o risco do negócio. 

3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço passível de reparação. A prévia existência de 

outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual o consumidor fora 

vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. Configurado o ato ilícito, 

nasce o dever de indenizar e a reparação deve ser proporcional à lesão à 

honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as circunstâncias do fato e 

situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a sentença merece ser 

reformada para condenar cada uma das apeladas ao pagamento de 

R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. Recurso 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 
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(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIA INEZ ABREU VALADARES, e por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001247-43.2019.8.11.0004 Promovente: VALDIVINO JOSE DE 

SOUZA Promovido: JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Decreto a revelia do 

promovido, pois apesar de devidamente citado (id. 27404834), não 

apresentou contestação, nos termos do artigo 344 do CPC. No entanto, 

ressalto que os efeitos são relativos, cabendo ao promovente a 

comprovação de suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

alegando que emprestou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) ao promovido, 

e até o momento não conseguiu receber a dívida. Pois bem. Verifica-se 

que o reclamado compareceu na audiência de conciliação, e optou por não 

contestar a presente ação, devendo ser reconhecido como legitimo os 

argumentos iniciais. Assim, demonstrado a CAUSA DEBENDI da relação 

entre as partes, a presente ação de cobrança merece procedência. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, o Reclamado JEFERSON 

FERNANDES TEIXEIRA a pagar à quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título 

de dano material ao Reclamante VALDIVINO JOSE DE SOUZA e por se 

tratar de obrigação contratual, juros moratórios de 1% ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e (corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THOME AUGUSTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA FURTADO AUGUSTO COSTA OAB - MT22472/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000914-91.2019.8.11.0004 Polo Ativo: THOME AUGUSTO 

JUNIOR Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 
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dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que vendeu o veículo GM/OPALA, ano e 

modelo 1981, cor prata, placa JYI-9352, de Barra do Garças/MT à senhora 

Deusely Lemes Siqueira, Brasileira, portadora do CPF nº 301.913.191-04, 

residente e domiciliada à avenida José Cândido Vieira, nº 812, Bairro Mato 

Grosso, Iporá – GO, Cep: 76200-000. Após 2 (dois) anos após a 

venda/tradição do veículo, foi surpreendido ao constatar a existência de 

uma dívida de IPVA, bem como, Taxas de Licenciamento e Seguro 

Obrigatório em seu nome. Ressalta que ao se deparar com a notícia dos 

débitos, em 30/08/2001, seguindo os ditames das normas vigentes na 

legislação de Trânsito, realizou imediatamente a Comunicação da Venda 

ao órgão responsável. Ressalta que até o presente momento permanece 

como responsável pelo veículo perante ao Detran o que lhe tem causado 

inúmeros transtornos. Em sede de contestação, afirma o reclamado que 

não existe relação obrigacional entre o autor e o DETRAN, ressalta que 

não houve comunicação ao reclamado sobre a realização de venda à 

época. Aduz que o autor não comprovou ter realizado a comunicação de 

venda. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. O 

cerne da questão cinge-se em determinar se o Autor é responsável por 

débitos relacionados ao veículo que alega que foi vendido a terceiro. 

Dispõe o Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência 

de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia 

autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. Da análise acurada dos autos, restou comprovado que o 

Autor comunicou a venda do veículo ao Detran na data de 30 de Agosto 

de 2001. Nesse contexto, o fato do vendedor ter comunicado a venda do 

veículo ao Detran fora do prazo previsto no art. 134 do CTB não o torna 

responsável solidário pelo IPVA. Este é o entendimento pacífico do 

Superior Tribunal de Justiça consolidado na recente Súmula 585. In verbis: 

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA 

incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior 

à sua alienação. Logo, feita a comunicação da venda ao Detran pelo 

vendedor, ainda que fora do prazo previsto no CTB, este deixa de ser 

responsável tributário pela propriedade do veículo. Outrossim, conforme 

se extrai da redação do mencionado art. 134 do CTB, a responsabilidade 

solidaria somente ocorre até a data da comunicação. Verifica-se que 

houve desídia da autarquia estadual ao não promover a desvinculação do 

autor ao veículo, após a comunicação de venda realizada, de modo que, 

os débitos oriundos do mesmo continuaram a ser cobrados em seu nome, 

causando-lhe diversos transtornos. Assim, não havendo dúvidas quanto a 

comunicação realizada deve o autor ser eximido dos débitos decorrentes 

da propriedade do bem móvel. Por outro lado, não se pode confundir os 

atos de comunicação de venda praticados pelo vendedor, com os atos de 

transferência da documentação a cargo do comprador. A documentação 

de registro do veículo, porém, deve ser regularizada pelo comprador, 

seguindo os trâmites legais, como vistoria e pagamento de taxas. Sendo 

assim, não é possível impor ao órgão de trânsito a transferência do 

veículo, mas sim ao adquirente, que, na hipótese, não figura no polo 

passivo da presente demanda. Ainda, há de se pontuar, que a declaração 

pretendida somente pode ser efetuada com efeitos a partir da propositura 

da ação, data em que se tornou inequívoca, no mínimo, a renúncia ao bem. 

Por fim, cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA inexiste, 

para o Detran-MT, qualquer competência em matéria tributária, restando 

indubitável a incompetência da Autarquia Estadual de Trânsito quanto ao 

lançamento, fiscalização e cobrança de tributos estaduais, razão pela qual 

lhe descabe regular acerca dos débitos a estes relativos, mas sim ao 

Estado de Mato Grosso, verdadeiro sujeito ativo da exação. Assim, os 

pedidos do autor merecem parcial procedência. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, para: a) RATIFICAR A TUTELA CONCEDIDA, tornando seus efeitos 

definitivos, a fim de determinar que a autarquia reclamada suspenda a 

cobrança dos débitos relativos a multas, impostos e taxas inerentes ao 

veículo em tela, bem como, se abstenha de realizar referidas cobranças 

em nome do autor; b) Reconhecer a Renuncia de Propriedade do autor 

quanto ao Veículo Marca/Modelo: GM/OPALA, ano 1981, cor PRATA, placa 

JYI-9352, Renavam 511668139; e declará-la válida a partir da propositura 

desta demanda; Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011289-03.2017.8.11.0004 Promovente: ELIZANGELA GOMES 

DA COSTA Promovido: OI S.A Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, 

evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o 

FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à execução poderão 

ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, 

motivo pelo qual passo à decisão. O executado OI S/A apresentou petição 

que recebo como EMBARGOS À EXECUÇÃO – ID 18989856, alegando 

excesso na execução, visto que já teria realizado o pagamento do débito 

de forma espontânea, e por isto o bloqueio via BacenJud foi indevido, 

devendo ser liberado. A exequente manifestou que o executado não 

informou dentro do prazo devido que havia efetuado o pagamento do 

débito, e por isto deve incidir o juros e multa previsto, devendo ser liberado 

o valor penhorado em favor do exequente, e os valores depositados 

devolvidos ao executado. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 9.099/95, a possibilidade de 

oposição dos embargos na seguinte situação: Art. 52. A execução da 

sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Por fim, também é 

tempestivo a presente impugnação. 2.1. MÉRITO Pois bem. Analisando 

detidamente a situação do processo, evidente que o executado pagou o 

débito dentro do prazo legal, e portanto o fato de não comunicar ao Juízo 

dentro do mesmo prazo, não pode ser atribuído como penalidade, pois se 

trata de interpretação diversa determinada por lei. Neste sentido: EMENTA: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA 

MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. PAGAMENTO ESPONTÂNEO 

DA EMPRESA DEVEDORA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO LEGAL. 

ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A INFORMAÇÃO DO PAGAMENTO NOS 

AUTOS DEVE SE DAR DENTRO DA QUINZENA PREVISTA NAQUELE 

DISPOSITIVO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA. TESE DESPROVIDA 

DE BASE LEGAL. FATO IRRELEVANTE. SANÇÃO CONDICIONADA À 

FALTA DE PAGAMENTO OU À VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO 

EXTEMPORÂNEO. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO EM QUE A INFORMAÇÃO 

DO PAGAMENTO APORTA AOS AUTOS. RECURSO EM MANIFESTO 

CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA ESTEADA EM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, 

NÃO AFASTADOS. ÔNUS DO RECORRENTE. DESPROVIMENTO. 1. A multa 

preceituada pelo art. 475-J do CPC somente se aplica caso o devedor, 
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condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não 

o efetua no prazo de quinze dias, pouco importando que a informação 

deste pagamento tenha aportado nos autos em momento ulterior, fora da 

quinzena legal. 2. É ônus do agravante provar que os requisitos do art. 

557, caput, do Código de Processo Civil, não foram observados pelo 

relator que negou seguimento ao recurso originalmente interposto. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20086563020148150000, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA 

OLIVEIRA , j. em 06-04-2015) (TJ-PB 20086563020148150000 PB, Relator: 

DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

06/04/2015, 4ª Câmara Especializada Cível) (Grifei). Assim, ainda que 

verificado em momento posterior que o pagamento ocorreu dentro do 

prazo legal, não deve haver a incidência da multa. Dessa forma, deve ser 

liberado em favor do exequente o valor depositado em juízo e devolvido o 

valor bloqueado via BacenJud ao reclamado. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de execução e SUGIRO 

PROCEDÊNCIA, para: a) EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do exequente 

referente aos valores informados no id. 24448851. b) EXPEÇA-SE 

ALVARÁ devolvendo o valor bloqueado via BacenJud para a empresa 

reclamada. c) DETERMINO a extinção do processo pelo integral 

cumprimento da obrigação (Art. 924, II do CPC). Após o cumprimento das 

determinações, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012570-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012570-28.2016.8.11.0004 Promovente: CARLOS ALBERTO DA 

SILVA MORAES Promovido: OI S/A Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante 

salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que 

referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado OI S/A 

apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando os 

seguintes argumentos: a) que estando em Recuperação Judicial existe 

evidente excesso de execução, visto que a atualização do débito deve 

ocorrer até a data do pedido de Recuperação, sendo 20.06.2016; b) Ainda 

afirma que presente ação deve ser extinta visando que o autor habilite seu 

crédito nos autos da recuperação. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis impugnação em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição da impugnação, de modo que este NÃO merece ser conhecido. 

Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes 

embargos devem ser rejeitados. De toda sorte, importante esclarecer que 

quando se refere aos créditos concursais, que são as ações que já 

estavam em trâmite na data do início da Recuperação (20.06.2016), as 

atualizações ocorrerá até a mencionada data, cabendo após o trânsito em 

julgado, a extinção da ação, sendo que o exequente deverá habilitar-se 

como credor nos autos da Recuperação. Ao se falar de créditos 

extraconcursais, que ocorre quando a ação foi iniciada após o início do 

processo de Recuperação Judicial, nos termos da decisão de fls. 

297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. No caso, a 

presente ação iniciou-se em 18.10.2016, portanto, trata-se de créditos 

extraconcursais, onde não poderia ser acolhido os embargos, não se 

tratando de questão de ordem pública. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a 

parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001224-97.2019.8.11.0004 Requerente: CRISTIANO DOS 

SANTOS OLIVEIRA Requerido: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES 

IMPORTACAO E COMERCIO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Quanto à arguição de incompetência deste juízo, ante a 

superação do valor de alçada, rejeito a preliminar arguida, uma vez que, o 
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autor pleiteia a devolução do valor pago através do consorcio, o qual, 

ainda que somado à pretensão de indenização por dano moral, não supera 

o valor de alçada previsto na lei 9.099/95. No que se refere a arguição de 

necessidade de perícia técnica, rejeito a preliminar arguida, visto que, é 

incontroverso nos autos que o veículo apresentou vício, assim não há 

necessidade da referida prova. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em 

síntese suscita a parte autora que adquiriu da reclamada um veículo 

automotor SANDERO 1.6 STEPWAY 8V FLEX 4P MANUAL -ANO/MOD 

2015/16, pelo valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). 

Ressalta que parte do valor foi pago através de consórcio realizado com a 

instituição Banco Bradesco S.A. e o restante, de forma parcelada. Na data 

de 23/04/2019 quando recebeu o veículo da concessionária reclamada, 

retornou para Barra do Garças, MT, contudo, o veículo apresentou vício 

na chegada ao município de Aragarças-GO. Assim o veículo foi guinchado 

pela seguradora contratada pelo autor, no da 25/04/2019, sendo levado 

até a reclamada e, após os reparos foi entregue ao autor em 27/04/2019, 

porém após esta data, novamente o veículo apresentou o mesmo vício. 

Assim, resolveu distratar o negócio com a devolução do automóvel, bem 

como da indenização por todos os gastos realizados. Porém, em razão de 

o veículo ter sido gravado de ônus com alienação fiduciária, a instituição 

bancária apenas dará baixa da alienação, liberando o veículo após a 

devolução do valor por ele pago à Requerida. Assim pleiteia que a 

reclamada devolva os valores a instituição financeira, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

aduz a reclamada, em síntese, que não há prova nos autos de que o vício 

narrado existia antes mesmo da efetivação da venda. Ressalta que o 

veículo era usado, podendo, portanto, apresentar inconsistências ao longo 

do uso. Assevera que em todas as oportunidades em que o Autor 

necessitou dos serviços da mesma, estes foram devida e 

tempestivamente efetuados. Pois bem. A teor do disposto no art. 18, § 1º, 

do CDC, tem o fornecedor, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para 

reparar o vício no produto, após, o que surge para o consumidor o direito 

potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do 

produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento 

proporcional do preço. Nesse contexto, verifica-se que embora tenha a 

parte requerida realizado reparos no veículo, o vício não foi sanado, de 

modo que, é legitimo ao autor exigir a restituição imediata da quantia paga. 

Assim ante a recusa da parte reclamada em realizar a devolução, 

encontra-se caracterizada a conduta ilícita. Portanto, entendo ser devida a 

condenação da reclamada à devolução do valor de R$ 25.932,13 (vinte e 

cinco mil novecentos e trinta e dois reais e treze centavos), valor este, 

que se refere ao valor do consórcio pago pela instituição financeira a 

reclamada. 2.3. DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que 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. Ademais, 

tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito 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. 

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$ 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. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada JORLAN 

SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) 

RATIFICAR a tutela de urgência, a fim de CONDENAR a Reclamada a 

obrigação de fazer, quanto à devolução do valor de R$ 25.932,13 (vinte e 

cinco mil novecentos e trinta e dois reais e treze centavos) o qual se 

refere ao valor do consórcio pago pela instituição financeira, devendo o 

valor depositado em juízo ser transferido à instituição financeira; Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001121-90.2019.8.11.0004 Requerente: JOANA BATISTA 

GOUVEIA BORGES Requerido: MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 
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"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, suscita a parte autora que arrendou seu 

estabelecimento para o requerido, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) mensais. Assevera que desde Março/2019 o reclamado 

não efetua o pagamento mensal, razão pela qual está com o débito R$ 

3.900,00 (três mil e novecentos reais), além disso, não adimpliu com as 

faturas de água, totalizando o valor de R$ 741,00 (setecentos e quarenta 

e um reais). Pois bem. Em exame ao caso concreto, mormente quanto aos 

documentos colacionados pela parte autora, nota-se que a mesma, apesar 

de suas alegações, não comprova que a parte reclamada está 

inadimplente quanto ao contrato de arrendamento, pois, não trouxe aos 

autos nenhum documento apto a provar a existência de relação jurídica 

entre as partes. Registre-se que há apenas uma folha em que estão 

descritos alguns itens à mão, todavia, este documento foi confeccionado 

de modo unilateral e não há qualquer assinatura anuindo com o que está 

listado, de modo que, não é possível se afirmar de forma inequívoca que 

há um contrato de arrendamento realizado entre as partes. In casu, 

nota-se que a parte promovente não satisfez seu encargo probatório 

quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu direito. Neste contexto, 

não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, 

a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas 

alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos de seu 

direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste 

prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes da existência 

de negócio jurídico e do débito cobrado, o que não o fez. Dessa forma, a 

improcedência da presente demanda é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001343-58.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Polo Passivo: EUNICE SOUSA 

ALENCAR Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se QUERELA 

NULLITATIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que a parte 

reclamada ajuizou ação indenizatória contra a empresa ODILON & 

OLIVEIRA LTDA – GABRIELA CALÇADOS em razão de ter o seu nome 

negativado indevidamente pela mesma. Afirma que nos autos sob o nº 

0010736- 51.2015.8711.0008, certificou-se a citação eletrônica da 

empresa CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA, diante da 

ausência da mesma à audiência de conciliação decretou-se a sua revelia 

e o feito foi sentenciado julgando procedente a ação e condenado a 

empresa, ora autora. Afirma que após o transito em julgado a parte 

reclamada, prosseguiu com o cumprimento de sentença, executando as 

astreintes pois seu nome continuava negativado. Afirma que tentou anular 

a sentença proferida, através de diversas medidas processuais, haja 

vista, não ter sido a empresa Calcenter quem inscreveu o nome da 

reclamada, porém estas foram julgadas improcedentes, assim postula 

através da presente querela o reconhecimento da nulidade da sentença, 

pois, não foi a responsável pela inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito. A parte reclamada, devidamente citada, 

manteve-se inerte não apresentando contestação. Pois bem. A querela 

nullitatis é aceita pela doutrina e jurisprudência como remédio processual 

adequado para impugnação das sentenças proferidas em processo no 

qual a citação é inexistente ou que haja vício transrescisório. Ou ainda, em 

ampliação do rol das querelas impugnáveis, fora do âmbito recursal ou da 

via da ação rescisória, mesmo que o vício não diga respeito a defeito no 

ato citatório ou inexistência deste, mostra-se cabível quando haja vícios 

que dizem respeito à ausência dos pressupostos processuais de 

existência e que invalidem todo o processo. A propósito: RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. 

ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO 

DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE 

AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1. A 

"querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva 

processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não 

se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte 

demandada. 2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na 

ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam 

desconstituídas. 3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da 

parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para 

contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha 

de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada. 4. 

Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade ou ausência 

de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis". 5. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1625033 SP 

2014/0239115-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 31/05/2017) Da análise, detida dos autos de nº 

8010736-24.2015.8.11.0004, verifica-se do termo de audiência ID 

7638000, que a parte reclamada naqueles autos, a qual, inclusive, foi 

devidamente citada, era a empresa “CALCENTER CALÇADOS CENTRO 

OESTE LTDA (GABRIELA CALÇADOS – STUDIO Z E MEIO PREÇO)”, e que, 

esta se ausentou da audiência de conciliação. Nesse contexto, a 

jurisprudência do STJ, no que concerne a citações de pessoas jurídicas, 

adota a teoria da aparência, segundo a qual considera-se válida a citação 

feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como 
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representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes 

expressos de representação, e assina o documento de recebimento 

(AgRg no REsp 1.224.875/SP). Portanto, quando houve o recebimento do 

AR pelo representante da parte autora, naqueles autos, com a finalidade 

de citação e intimação da audiência de conciliação, considerou-se a 

mesma como citada. Aduz a parte autora não ser parte legítima para 

figurar no polo passivo daquela execução, haja vista, se tratar de 

empresa distinta da empresa a qual realizou a inscrição restritiva. 

Contudo, o fato de se tratar de empresas distintas, por si só, não é 

suficiente para sustentar a ilegitimidade passiva de uma empresa em 

certos casos pois, segundo a Teoria da Aparência, é excessivo exigir do 

consumidor saber quem foi o efetivo culpado em situações em que o dano 

é causado por empresa diversa mas que faz parte do mesmo grupo 

econômico da empresa demandada. Nesse sentido tem entendido o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS 

EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – 

RESCISÃO INDEVIDA DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO 

–DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

NECESSÁRIO (DANO) – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo as empresas do mesmo grupo 

econômico, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que aos 

olhos do consumidor, trata-se de uma única instituição, não se podendo 

exigir que este conheça as especificações de cada uma das empresas 

pertencentes ao grupo (teoria da aparência). (...) (TJ-MT - APL: 

00066511120138110002 81509/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/11/2014) Ademais, caberia à parte autora ter tomado as 

medidas cabíveis no momento do processo de conhecimento, visto que, a 

alegação de ilegitimidade passiva é atinente à esta fase, posto que, após 

operou-se a preclusão para discussão de tal matéria, até mesmo porque 

esta se encontra alcançada pela coisa julgada e pelo princípio da 

imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA C/C NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR 

DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONFUSÃO 

ENTRE DECISÃO E SENTENÇA – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO RETIDO – REJEITADA 

-PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM 

JULGADO – QUERELA NULLITATIS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em tendo existindo decisão judicial transitada em 

julgado em sede de ação rescisória julgada improcedente, na qual foram 

suscitadas as mesmas matérias aventadas na presente Ação 

Declaratória, inviável rediscutir a matéria, sob pena de violação á coisa 

julgada. (Ap 132186/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 03/03/2017)(TJ-MT - APL: 00282712520148110041 132186/2016, 

Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/03/2017) QUERELA NULLITATIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE 

CABIMENTO DA AÇÃO. 1. Segundo orientação jurisprudencial prevalente, 

a querela nullitatis insanabilis tem por escopo a declaração de nulidade de 

processo eivado de vício cuja gravidade afete a sua própria existência, tal 

como ocorre, exemplificativamente, na ausência de citação válida ou de 

capacidade postulatória. 2. Referida ação tem cabimento quando a 

pretensão da parte decorre da constatação de inexistência da relação 

processual, situação que não se verifica no caso concreto, em que há 

simples alegação de nulidade da sentença, sem a especificar. Pretensão 

da parte autora que se traduz, em verdade, em rediscussão do mérito de 

demanda já transitada em julgado. (TJ-RS - AC: 70080881295 RS, Relator: 

Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) No presente 

caso, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que, sendo 

devidamente citada a parte autora, ora reclamada naqueles autos, 

permaneceu inerte, sequer comparecendo à audiência de conciliação ou 

apresentando contestação, ocasião em que poderia arguir eventual 

ilegitimidade. Outrossim, as temáticas passíveis de serem discutidas em 

sede de execução (momento em que se encontra o aludido processo) 

estão dispostas no art. 52, IX da lei 9.099/95 (Enunciado 121 do FONAJE), 

as quais devem arguidas por meio de Embargos à Execução, do qual 

eventual rejeição cabe Recurso Inominado a teor do que dispõe o 143 do 

FONAJE, vejamos: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de 

título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas 

recurso inominado” (XXVIII Encontro - Salvador/BA). Assim, a 

improcedência da presente demanda é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010726-77.2015.8.11.0004
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EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA (EXEQUENTE)
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JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010726-77.2015.8.11.0004 Promovente: EVANDRO ELOY 

AMARAL E SILVA Promovido: OI MÓVEL S/A Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado OI S/A 

apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando os 

seguintes argumentos: a) que estando em Recuperação Judicial existe 

evidente excesso de execução, visto que a atualização do débito deve 

ocorrer até a data do pedido de Recuperação, sendo 20.06.2016; b) Ainda 

afirma que presente ação deve ser extinta visando que o autor habilite seu 

crédito nos autos da recuperação. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis impugnação em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 
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para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição da impugnação, de modo que este NÃO merece ser conhecido. 

Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes 

embargos devem ser rejeitados. De toda sorte, se tratando de matéria de 

ordem pública, importante esclarecer que quando se refere aos créditos 

concursais, que são as ações que já estavam em trâmite na data do início 

da Recuperação (20.06.2016), as atualizações ocorrerá até a mencionada 

data, cabendo após o trânsito em julgado, a extinção da ação, sendo que 

o exequente deverá habilitar-se como credor nos autos da Recuperação. 

Ao se falar de créditos extraconcursais, que ocorre quando a ação foi 

iniciada após o início do processo de Recuperação Judicial, nos termos da 

decisão de fls. 297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. No caso, a presente ação iniciou-se em 07.05.2015, portanto, 

trata-se de créditos concursais. Neste sentido, PROCEDE a alegação de 

excesso na execução, sendo devido portanto fixar a execução em R$ 

4.050,63 (quatro mil e cinquenta reais e sessenta e três centavos). 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, para reconhecer o 

excesso na execução, e fixa-la em R$ 4.050,63 (quatro mil e cinquenta 

reais e sessenta e três centavos), com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para dar 

prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001094-10.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001094-10.2019.8.11.0004 Promovente: MARILENE ROSA DE 

ARAUJO SANTOS Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, alegando, em resumo, que trabalhou para o reclamado nos anos 

de 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018. Assevera que 

foi contratada de forma excepcional e temporária, mas ocorreram 

sucessivas renovações do contrato. Afirma que jamais recebeu suas 

verbas trabalhistas de férias, décimos-terceiros e FGTS, ingressando com 

a presente ação. Requer ainda danos morais. O MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, apesar de devidamente citado, manteve-se inerte não 

apresentando contestação. Ressalte-se que, a ausência de contestação 

por parte do Município não importa em presunção de veracidade das 

alegações iniciais, tendo em vista que, seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis. Pois bem. Verifica-se que a autora possuía 

contrato de trabalho temporário com o Munícipio com sucessivas 

prorrogações. Determina o artigo 37º, IX da CF: 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: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; No caso, o fato da Administração ter a 

discricionariedade de contratação em eventual interesse do serviço 

público, não torna o cargo regido pelo regime celetista, devendo obedecer 

as regras constitucionais. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO EM 

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. A Administração Pública está 

adstrita ao princípio da legalidade, que norteia o contrato de trabalho com 

seus servidores. Impossibilidade de pagamento de verba não prevista na 

legislação. Inaplicabilidade do regime celetista ao servidor estatutário. 

Sentença reformada. Recurso provido (TJ-SP -  APL: 

00050471920158260619 SP 0005047-19.2015.8.26.0619, Relator: Marcelo 

Berthe, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 07/06/2017) Assim, contratações temporárias sucessivas 

são consideradas NULAS. Sendo que quanto aos empregados, essas 

contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, 

possuindo direito apenas à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, e ao levantamento 

dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS. Em outras palavras, o servidor público temporário se submete à 

ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio 

das regras estatais, as normas da legislação trabalhista. Neste sentido 

também colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 

RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. CONTRATOS DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RESCISÃO. 

PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VERBAS 

RESCISÓRIAS DO REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS 

SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PERTINENTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO CONFERE 

ESTABILIDADE AOS SEUS OCUPANTES. NATUREZA PRECÁRIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO JUSTIFICADOR DE DANO 

MORAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE GARANTE AOS 

CONTRATADOS SOB O REGIME TEMPORÁRIO A COMUNICAÇÃO COM 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DA EXTINÇÃO DO 

CONTRATO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 

1.915/2003). PRAZO NÃO OBSERVADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. O servidor público temporário se submete à ordem estatutária 

do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras 

estatais, as normas da legislação trabalhista. A contratação temporária 

que almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, 

transitória, cria vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a 

qualquer tempo, haja vista que se trata de "ato discricionário da 

Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade, em 

obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato 

também é um ato discricionário, porque, se a Administração não vislumbra 

mais a necessidade de receber os serviços do contratado 

temporariamente, seja pela cessação da atividade ou nomeação de 

candidato aprovado em concurso público para o cargo, não há que se 

falar em ilegalidade ou nulidade da rescisão" (TJ-SC - AC: 

00040903620138240007 Biguaçu 0004090-36.2013.8.24.0007, Relator: 
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Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito 

Público) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 37, IX, CF/88. 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AMPARAR A CONTRATAÇÃO. 

NULIDADE. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3 DO PERÍODO 

TRABALHADO. COBRANÇA DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA 

CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 333, INCISO 

I, DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A nulidade do contrato de trabalho estabelecido em caráter temporário 

entre a Administração Pública e o particular, não desnatura seu caráter 

administrativo-estatutário, para transformá-lo em celetista. 2. Aos 

servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º, da CF/88, 

que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, dentre os quais não está 

inserido o "Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não se aplicando ao 

contrato celebrado sob a égide do direito administrativo o precedente 

oriundo do RE 596.478/RR do Colendo Supremo Tribunal Federal, porque o 

aludido julgamento abrangeu a contratação de servidor feita 

exclusivamente pelo regime celetista, além de tratar-se de norma de 

transição. 3. Não subsiste a pretensão da autora em receber adicional de 

insalubridade, se tal pleito não vem alicerçado em consistente prova 

documental e/ou pericial. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - AC: 0010137026083, Relator: Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, 

Data de Publicação: DJe 12/06/2015) Ainda, o Supremo Tribunal Federal 

também se manifestou, declarando que em casos similares as demais 

verbas são indevidas, sendo possível apenas o pagamento/levantamento 

do FGTS, destaco: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Dessa forma, 

verifica-se que o vínculo criado entre as partes é considerado precário, 

sendo rescindível a qualquer momento, diante da conveniência da 

Administração Pública, conforme previsão da Constituição Federal. 2.2.1. 

Das férias e décimo terceiro e Multa prevista no art. 477, §8º, da CLT 

Como já fundamentado, a parte autora não faz jus as verbas trabalhadas, 

oriundas de contrato celetista, assim, não há que se falar em recebimento 

de férias ou décimo terceiro salário. 2.2.2. Do FGTS Restou evidente que a 

única verba ao qual a autora faz jus se trata do desconto do FGTS na 

proporção de 8% (oito por cento) ao mês, sendo que devesse observar o 

prazo quinquenal de prescrição. Neste sentido: RECURSO DE REVISTA. 

PRESCRIÇÃO. FGTS. PRAZO QUINQUENAL. MUDANÇA DE REGIME DE 

CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. A decisão regional está em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Não há que se 

falar em violação dos dispositivos e verbetes indicados, restando 

superada a divergência jurisprudencial quanto aos arestos colacionados, 

nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do c. TST. 

Recurso de revista de que não se conhece. (TST - RR: 

18022820165220101, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data de 

Publicação: DEJT 14/09/2018) Ainda, observa-se a determinação contida 

na Súmula 362, I do TST que menciona: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova 

redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT 

divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da 

lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito 

de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato; De modo, o 

ingresso da ação foi posterior o ano de 2018, devendo incidir o prazo 

prescricional de cinco anos, considerando as verbas de FGTS a partir do 

ano de 2015, totalizando a quantia de R$1.265,79 (mil duzentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). 2.2.3. Dos danos 

morais A parte reclamante não demonstrou os elementos caracterizadores 

do abalo moral mencionado, de forma que o fato do não adimplemento das 

verbas trabalhistas não é motivo suficiente para fixar abalo moral. 

Destaco: AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E VERBAS 

RESCISÓRIAS. ABALO DE ORDEM MORAL NÃO CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. A falta de pagamento de 

verbas rescisórias e salários, por si só, não configura o dano moral, 

mormente quando não demonstrado que o fato tenha gerado dano de 

ordem pessoal ou social ao trabalhador. (TRT-12 - RO: 

00022343120145120025 SC 0002234-31.2014.5.12.0025, Relator: MIRNA 

ULIANO BERTOLDI, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

25/02/2019) Assim, merece ser rejeitado o pedido de danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR, o Reclamado MUNÍCIPIO 

DE BARRA DO GARÇAS-MT a pagar a quantia de R$1.265,79 (mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referente 

as verbas de FGTS do período de 2015 a 2018, em favor do promovente, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. b) SUGIRO 

improcedência das verbas de férias, décimo terceiro, multa do art. 477, 

§8º, da CLT e danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001523-74.2019.8.11.0004 Requerente: THIAGO BORGES 

ANDRADE Requerido: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
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onde, em síntese, suscita a parte autora que possuía seis vouchers para 

voos nacionais junto a requerida, os quais foram concedidos através da 

realização de um acordo. Assim, aproveitando os vouchers, decidiu viajar 

no feriado de 20/06/2010, ao realizar a compra da passagem, tudo 

ocorreu bem. Afirma, que o voo de ida ocorreu bem, chegando ao destino 

final em Jericoacoara. Ocorre que na volta, apesar de chegar com 

antecedência ao aeroporto e tentar realizar o check-in e entregar a 

reserva e os documentos pessoais ao atendente, foi informado por este 

que sua reserva estava cancelada devido constar no sistema um debito 

de R$ 3.682,60 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta 

centavos). Afirma que ao chegar da viagem a ré, por meio de um e-mail, 

entrou em contato com o autor para saber como foi a sua experiência. 

Assim em razão dos constrangimentos que sofreu, requer a indenização 

por danos morais. Em sede de contestação, aduz a reclamada que o 

autor, na verdade, não compareceu para embarque no primeiro trecho de 

Congonhas (CGH) a Confins (CNF), configurando No Show. Porém, 

mesmo assim o autor exigiu o cumprimento do contrato e embarcou no voo 

de conexão. Contudo, como o autor realizou a compra das passagens por 

voucher de passagem e só embarcou no voo de conexão, cujo embarque 

é em Confins, o voo de retorno constou em sistema, automaticamente 

como retorno para Confins e não Congonhas (CGH), o que gerou o débito 

no sistema da parte reclamada. Assevera que a situação foi logo resolvida 

e o autor embarcou sem intercorrências. Pugnando, assim, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida tem realizado 

cobranças indevidamente e que a conduta lhe causou danos passíveis de 

indenização, denota-se que o problema foi resolvido, de modo que, 

conseguiu completar a viagem de volta chegando ao seu destino. Tanto é 

verdade, que afirma em sua inicial que após a viagem recebeu um e-mail 

da reclamada questionando como havia sido a experiência. Outrossim, 

destaca-se que a situação em comento de apenas consistiu em um 

simples equívoco da reclamada, o qual não foi capaz de ensejar danos 

extrapatrimoniais à parte autora, haja vista que, seguiu viagem, chegando 

ao seu destino final. Ademais, caberia à autora comprovar que a situação 

lhe tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender 

seus direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica, 

passíveis de ressarcimento pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu 

(art. 373, I do CPC). Assim, não restou configurado dano moral no caso 

dos autos, limitando-se o episódio a simples aborrecimento. Destarte, deve 

a parte autora provar, mesmo que de maneira mínima a extensão do dano 

moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de forma geral como 

apresentado no presente autos. In casu, entendo não ser cabível o dano 

moral. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001992-23.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALYNE OTAVIA 

FILGUEIRA DE PAIVA Polo Passivo: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO 

DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que levou o seu veículo 

até a concessionária reclamada para realizar uma revisão, dessa forma, 

no dia 04/06/2019 foi emitida a nota de serviço no valor de R$ 777,00 

(setecentos e setenta e sete reais). Contudo, ao sair da concessionária 

começaram os transtornos pois, no dia seguinte o veículo começou a 

apresentar diversos defeitos. Ressalta que após três idas à 

concessionaria, no dia 18/06/2019 foi emitida uma nova nota fiscal de 

serviços realizados no valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove 

reais). Pouco tempo depois, em 24/06/2019, novamente o veículo foi 

levado até a reclamada e fora colocado uma tampa nova no radiador e 

feita toda a troca do fluido de radiador, e dessa vez emitido uma nota de 

cobrança no valor de R$ 424,18. Ocorre que no dia 25/06/2019, após o 

veículo ter sido liberado pela concessionária, a requerente e sua família 

viajavam para Mineiros-GO quando o veículo apresentou novamente 

defeito. Afirma que, após retornar por mais uma vez à concessionaria, foi 

maltratada pelo gerente. Assim pleiteia a indenização pelos danos morais e 

materiais padecidos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que 

apenas realizou no veículo uma revisão na troca de óleo necessária 

quando o veículo atinge 90.000 quilômetros e posteriormente eventuais 

diagnósticos quando o mesmo apresentava algum defeito, mas não 

realizou nenhum reparo, porque não foi autorizado pela parte autora. 

Ressalta que o primeiro serviço realizado pela reclamada foi realizado em 

03/06/2019, o qual consistiu em o diagnóstico da suspensão, revisão, 

troca de óleo e recall no airbag. Afirma que a outra passagem foi para 

troca de novos limpadores higiênicos do ar condicionado e filtro do ar 

condicionado. E que, no dia 24/06/2019 foi realizada a troca do fluído do 

radiador e tampa do radiador que estava danificada; posteriormente em 

25/06/2019 a reclamante retornou a concessionária quando constatou-se 

que a causa do superaquecimento era decorrente de um problema no 

conector do radiador, que estava quebrado; porém não foi realizado 

reparos por não ter sido autorizado pela parte autora. Por fim, alega que 

todos os serviços prestados são distintos e não possuem conexão com o 

defeito apresentado, razão pela qual pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora não impugnou as alegações da parte 

reclamada. Pois bem. Verifica-se que a lide em comento deriva de relação 

consumerista e, portanto, aplicam-se as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse contexto, extrai-se do pergaminho consumerista que o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, a teor do que dispõe o 

artigo 20 da mencionada lei, vejamos: Art. 20. O fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 
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ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. Destarte, a regra para que o consumidor possa 

usufruir dos direitos dispostos no artigo 20 do Código de Defesa do 

Consumidor, é dar oportunidade ao fornecedor para sanar o vício e, não 

conseguindo, valer-se dos incisos I a III. Conforme consta dos autos, a 

requerente após o reparo realizado no radiador do veículo em 24/06/2019, 

oportunizou que a reclamada sanasse o vício na data de 25/06/2019, 

contudo não obteve sucesso no conserto do veículo; pois, a reclamada ao 

constatar que o problema no radiador ainda persistia, ao invés de sanar o 

vício, efetuou nova cobrança de serviço no valor de R$ 2.102,61 (dois mil 

cento e dois reais e sessenta e um centavos). Acerca da temática, 

colhe-se a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MECÂNICOS. DEFEITO NA TURBINA DO MOTOR. EXCESSO DE 

FUMAÇA EXPELIDA. REPARO REALIZADO PELO MECÂNICO. VEÍCULO 

QUE APRESENTOU PROBLEMA NA SAÍDA DA OFICINA. RÉU QUE 

POSTERIORMENTE EFETUOU OUTRO REPARO DO MOTOR. VÍCIO QUE 

PERSISTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. 

AUTOR QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, 

NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. DEVER DE RESSARCIR OS 

VALORES DESEMBOLSADOS PELO AUTOR COM O CONSERTO DO 

MOTOR. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006210298 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/10/2016, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/10/2016) Assim, não há que se falar que a autora teria a obrigação de 

levar mais uma vez o carro na oficina ré e pagar para trocar a peça, 

especialmente depois do insucesso anterior. Nesse passo, faz jus a 

autora a ser restituída das quantias despendidas no serviço falho da ré. 

Razão pela qual entendo ser devida a devolução apenas do valor de R$ 

424,16 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), visto 

que, este é o valor do serviço realizado no radiador na data de 24/06/2019 

(ID 23869765 – nota fiscal 7471) Com efeito, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, o 

fato de a autora ter de voltar à oficina ré, sem obter a solução dos 

problemas de seu carro, tendo de, constantemente, reajustar sua rotina 

diária para que o carro fosse consertado, sem sucesso, de certo, 

extrapolou os meros dissabores da vida social. Com efeito, ter de retornar 

à oficina para ajustes no carro após um conserto não passa de um rotina 

perfeitamente aceitável e até mesmo esperada, não obstante, após ter 

iniciado uma viagem e no meio do caminho ter de retornar; e ao se dirigir 

até a reclamada não ter o problema resolvido, com efeito, transcende 

meros inconvenientes, ensejando, assim, abalos psíquicos aptos a ferir 

direitos personalíssimos. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar 

que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA a pagar a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ALYNE OTAVIA FILGUEIRA DE PAIVA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a Requerida 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA a devolução da 

importância de R$ 424,16 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis 

centavos) a título de dano material, a reclamante ALYNE OTAVIA 

FILGUEIRA DE PAIVA com juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a 

contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001653-64.2019.8.11.0004 Requerente: EDGAR PEREIRA 

COSTA Requerido: JOAO PAULO ALVES ARANHA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, suscita a parte autora que prestou serviços para o 

requerido, pelo qual foi acordado o pagamento do valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais). Assevera que o serviço foi prestado na aldeia localizada 

na região de Querência-MT e que teve gastos extras no total de R$ 

1.344,66 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos). Contudo, não recebeu nenhum valor, razão pela qual requer a 

condenação do requerido ao pagamento da quantia devida. Pois bem. Em 

exame ao caso concreto, mormente quanto aos documentos colacionados 

pela parte autora, nota-se que a mesma, apesar de suas alegações, não 

comprova que a parte reclamada está inadimplente com a parte autora, 

bem como, não comprova a realização dos serviços que afirma ter 

prestado, pois, não trouxe aos autos nenhum documento apto a provar a 

existência de relação jurídica entre as partes ou da natureza do serviço. 

Registre-se que há apenas um contrato particular trazido aos autos, 
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todavia, o autor não é parte integrante deste instrumento, de modo que, 

não é possível se afirmar de forma inequívoca que há um contrato de 

prestação de serviços realizado entre as partes. In casu, nota-se que a 

parte promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência 

dos fatos favoráveis ao seu direito. Neste contexto, não há como acolher 

as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte autora não 

trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas alegações, não 

comprovando, portanto, os fatos constitutivos de seu direito nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação 

trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma 

individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações 

reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda 

pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento 

da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando 

efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes da existência de negócio 

jurídico e do débito cobrado, o que não o fez. Dessa forma, a 

improcedência da presente demanda é a medida que se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001644-05.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NEUDSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Razão pela qual REJEITO as demais preliminares arguidas pela 

reclamada. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e 

MATERIAL, onde em resumo, alega o Reclamante que adquiriu da 

reclamada um aparelho celular LG K9 5” 2Chips, pelo valor de R$ 649,90 

(seiscentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Na mesma 

oportunidade, a vendedora da loja reclamada lhe ofereceu uma garantia 

estendida, a qual, caso o telefone estragasse ou quebrasse em 

decorrência de queda, prometia a entrega de um novo produto. Afirma que 

em Julho/2019 o aparelho sofreu uma queda e estragou o display, ressalta 

que se dirigiu até a reclamada para realizar a trocar do mesmo, no entanto, 

a troca lhe foi negada sob a justificativa de que o autor deveria enviar o 

produto para uma avaliação e ainda realizar o pagamento do valor de 20% 

sob o preço do aparelho novo. Assim por sentir enganado requer a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que não houve conduta ilícita ou omissa 

de sua parte e que em nenhum momento deu causa os supostos prejuízos 

sofridos pelo Autor. Ressalta que não há nexo de causalidade entre 

qualquer atividade da Ré e o suposto dano. Afirma que não houve danos 

sofridos passíveis de indenização, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. Quando há vício de qualidade no produto, que o 

torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe 

diminua o valor, o consumidor tem direito de exigir que o vício seja sanado. 

Dessa forma, quando não sanado o vício pelo fornecedor, com fulcro no 

disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º do CDC, o consumidor poderá 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. Da análise dos 

autos, verifica-se que muito embora o produto adquirido pelo autor não 

tenha apresentado vícios, há contrato de garantia estendida e seguro, os 

quais cobrem o risco decorrente de queda acidental. Entretanto, conforme 

se depreende do conjunto probatório, não há nos autos qualquer prova de 

que a parte autora tenha solicitado a troca do produto ou que o produto 

tenha realmente se quebrado. Vale lembrar que, incumbe à parte 

promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

promovida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). In casu, nota-se 

que a parte promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à 

existência dos fatos favoráveis ao seu direito. Não obstante tratar-se de 

relação de consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se 

do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de 

seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que 

não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIERES CORDEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CANDIDO DA SILVA FILHO OAB - GO0048876A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI VEÍCULOS (REQUERIDO)

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PAULO NATAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Autos nº 1001579-44.2018.8.11.0004 Polo Ativo: THIERES CORDEIRO 

DUARTE Polo Passivo: REI VEÍCULOS; PAULO NATAL DE OLIVEIRA e 

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que, com o intuito de 

adquirir Fiat Strada Working na loja, ora reclamada, entabulou um negócio 

verbal, no qual o Requerente e sua genitora deram como pagamento um 

veículo Gol Copa, ano 1994/1994, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais); também um veículo Prisma Maxx, ano 2007/2008, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), bem como um complemento em dinheiro no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), parcelados em 8 (oito) pagamentos 

mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ressalta que o veículo 

prisma estava alienado fiduciariamente junto ao Banco Itaú, porém, os 

reclamados não cumpriram com a obrigação de realizar o pagamento das 

parcelas o que ocasionou a inscrição do nome do autor no rol de maus 

pagadores. Assim pleiteia a indenização pelos danos morais e materiais 

padecidos. Em sede de contestação, aduzem os reclamados que não há 

qualquer dívida referente ao veículo Prisma tampouco, dividas inerentes a 

multas e outros encargos inexistindo, danos morais ou materiais a ser 

indenizados. Afirmam que a parte autora busca enriquecimento ilícito. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. É certo que a 

conduta do comprador de não zelar pela transferência do financiamento 

do veículo, deixando de pagar suas prestações, ocasionando com isso, a 

inscrição do nome do vendedor nos órgãos de proteção ao crédito, gera o 

dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Contudo, em que pese as 

alegações da parte autora, verifica-se que o extrato em que se comprova 

a inscrição restritiva não demonstrou que a restrição do valor de R$ 

4.859,36 (quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis 

centavos), decorreu da ausência de pagamento do financiamento 

realizado. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos 

fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência 

de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa 

(art. 373 do CPC). In casu, nota-se que a parte promovente não satisfez 

seu encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu 

direito. Por outro lado, denota-se dos autos, que as partes reclamadas 

trouxeram provas de houve baixa no gravame do veículo na data de 20 de 

Setembro de 2018 (ID 22026775), provando fato extintivo do direito do 

autor, se desincumbindo assim, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, II do Código de Processo Civil. Desse modo, não comprovada atitude 

ilícita não há como acolher os pedidos elencados na exordial. Deste 

prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002012-14.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VITOR RAIMUNDO 

SANTOS NASCIMENTO Polo Passivo: TEREZA PEREIRA DA CRUZ DE 

DEUS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, onde, em síntese, suscita a parte autora que celebrou com a 

requerida um negócio de compra de veículo. Ressalta que o pagamento foi 

feito em duas parcelas. Ocorre que, quando tomou posse do veículo, com 

exatos 23 dias, este apresentou problema no motor. Afirma que procurou 

a requerida para que realizasse o reparo, contudo, a mesma se negou. 

Assim, requer a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em 

sede de contestação, alega a parte reclamada que o direito da parte 

autora reclamar pelo vício oculto do veículo decaiu, uma vez que, o prazo 

do CDC é de 90 dias e passaram-se mais de noventa dias entre a ciência 

do vício e a propositura da demanda. Ressalta que entregou o veículo com 

cinco anos de uso, no estado em que se encontrava. Afirma, ainda, que 

foi oportunizado ao autor testar e inspecionar o carro antes de concluir o 

negócio; por fim, alega que as notas acostadas pelo reclamante não 

possuem valor probatório pois, não há especificação dos serviços 

prestados, apenas indicam uma serie peças vendidas. Pois bem. Evidente 

que ao caso sub judice não se aplicam as regras consumeristas, visto 
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que, se trata de negócio de compra e venda de carro usado entre 

particulares, posto que as partes não se amoldam ao disposto nos artigos 

2º e 3º do CDC. Nesse contexto, é mister ressaltar que ao Autor incumbe 

provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I do 

CPC. Dispõe o Código Civil: Art. 444. A responsabilidade do alienante 

subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por 

vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Art. 445. O adquirente decai 

do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta 

dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega 

efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à 

metade. Destarte, muito embora seja possível a responsabilização da parte 

reclamada em decorrência de eventuais vícios, é necessário que o 

alienatário exerça tal direito dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

Depreende-se da inicial que o autor sequer precisou a data de celebração 

do negócio jurídico, apenas mencionando que a data em que o veículo 

apresentou o vício foi após 23 (vinte e três) dias de uso. Por outro lado, 

verifica-se que a parte reclamada comprova que a celebração do negócio 

jurídico ocorreu em 02/05/2019, assim, tendo o vício se apresentado em 

25/05/2019, transcorreu lapso superior ao de 30 (trinta) dias entre a 

ciência do vício e a propositura da presente demanda. Outrossim, a parte 

autora não comprova ter procurado a reclamada antes da propositura da 

demanda ou antes do decurso do prazo de 30 (trinta) dias, para 

solucionar o problema. Dessa forma, entendo não ser cabível a 

indenização pelos danos materiais, tendo em vista que, a parte autora não 

exerceu seu direito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o 

artigo supramencionado. Ademais, verifica-se que o veículo adquirido é do 

ano de 2014, portanto, possuía 5 (cinco) anos de uso. Oportuno ressaltar 

que a aquisição de veículo usado recomenda, por parte do comprador, 

maiores cautelas, a fim de que seja perquirido o atual estado de 

conservação das peças e componentes, naturalmente desgastados pelo 

uso. No presente caso, o autor estava ciente de que ao adquirir um 

veículo com cinco anos de uso, defeitos poderiam emergir, e que de fato 

se manifestaram, descabendo-lhe, assim, alegar vício oculto. Nesse 

contexto a jurisprudência: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E 

VENDA DE CARRO USADO (CITROEN ANO 2009/2010). VÍCIOS NO 

VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS 

REDIBITÓRIOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INERENTES AO TEMPO DE 

USO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação 

interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação 

de reparação de danos materiais cumulada com lucros cessantes. 1.1. 

Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que é obrigação da 

concessionária dar ciência ao consumidor sobre o estado real em que se 

encontra o automóvel, entregando-o em condições adequadas para 

utilização e alega má-fé quando da realização do negócio. 2. O caso dos 

autos não se insere no conceito de vícios redibitórios. 2.1. Todos os 

serviços apresentados referem-se à manutenção preventiva e ordinária 

de veículos. Sua necessidade é facilmente averiguável quando da 

aquisição de um automóvel usado mediante o mínimo de diligência do 

adquirente, que deve tomar ciência do produto que está prestes a 

comprar. 3. O produto adquirido contava com mais de oito anos de 

fabricação e 77 mil quilômetros rodados, não se podendo esperar que 

tenha as mesmas características de um veículo novo. 3.1. Os defeitos 

apresentados não comprometem o uso do carro, o qual, depois de 

realizada a manutenção, teve seu uso normalizado. 4. Precedente: ?(...) A 

compra de veículo usado exige que maiores cautelas sejam tomadas por 

parte dos interessados, a fim de evitar que a vantagem financeira 

almejada seja sobrepujada por eventuais vícios constatados sobre o bem 

após o fechamento do negócio. 6. Recurso conhecido e desprovido.? 

(07042106420178070009, Relator: Carlos Rodrigues 6ª Turma Cível, DJE: 

25/10/2018). 5. Em que pese as alegações do autor no sentido da má-fé 

do réu em vender-lhe carro defeituoso, não há prova nos autos de que o 

requerido tenha dissimulado ou ocultado os vícios alegados. 6. Apelo 

i m p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 1 2 1 4 2 7 5 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 7  D F 

0712142-75.2018.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 

25/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

30/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabia ao autor ser 

diligente ao realizar a compra a fim de verificar o produto irá adquirir, não 

se podendo esperar que este tenha as mesmas características de um 

veículo novo. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do 

judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie 

versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado 

que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, 

de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001613-82.2019.8.11.0004 Requerente: CREONE GOMES 

RIBEIRO Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que foi apontado como indiciada, no Inquérito Policial 

sob o código 69397, instaurado pela Delegacia Especializada de Roubos e 

Furtos na cidade de Barra do Garças-MT, em 21/01/2007, contudo, após 

várias diligências policiais, oitivas de testemunhas, etc; o Ministério Público 

manifestou-se em favor do arquivamento do inquérito, o que foi acolhido 

pelo juiz. Dessa forma, após as devidas comunicações de praxe e o 

arquivamento do Inquérito Policial, na data de 03 de setembro de 2015, os 

autos foram remetidos ao arquivo, onde se encontram desde o dia 08 de 

janeiro de 2016. Após 1 (um) ano de arquivamento do processo, o autor 

realizou curso profissionalizante de Formação de Vigilante na instituição 

Goiás Escola de Vigilantes localizado na cidade de Goiânia-GO, turma 

5-2017 ministrado no período de 09/01/2017 à 28/01/2017. Todavia, ao 

concluir o curso, foi surpreendido com a impossibilidade de ter o seu 

certificado expedido em razão de ainda constar o registro do referido 

inquérito policial em seu nome. Ao diligenciar, junto à vara criminal onde 

tramitou o processo, constatou que mesmo após a decisão de 

arquivamento, não foi procedida a baixa em seu nome. Assim, por ter 
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sofrido o constrangimento de não conseguir a expedição do certificado, 

em decorrência do erro quanto a ausência de baixa no Sistema de 

Antecedentes Criminais, pleiteia a indenização pelos danos morais e 

materiais. Em sede de contestação, o Estado reclamado impugna 

genericamente as alegações da peça vestibular, aduzindo que não houve 

responsabilidade do estado no caso em tela, bem como, não houve prova 

da lesão sofrida. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem. No caso sub judice, as alegações descritas pela parte requerente na 

inicial encontram respaldo na documentação juntada aos autos, mormente 

dos e-mails acostados, nos quais constam a solicitação da Vara Criminal 

onde o inquérito policial está arquivado em 15 de Janeiro de 2019, para 

que procedam a baixa no registro, em razão de que o registro ainda 

permanecia ativo. Outrossim, verifica-se que a parte requerida não traz 

aos autos qualquer elemento capaz de impedir, modificar ou extinguir o 

direito do autor (art, 373, II do CPC), assim, conclui-se que a parte 

promovida não satisfez ao encargo probatório que lhe incumbia. Na 

hipótese dos autos, restou evidente a irregularidade na manutenção do 

registro do inquérito policial arquivado em nome do autor, visto que, a 

responsabilidade pelo devido procedimento de baixa, após a decisão de 

arquivamento era dos agentes do Estado. Dispõe a Constituição Federal: 

Art. 37 (...) § 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. 

Nesse sentido, evidenciou-se que a manutenção equivocada do registro 

de antecedentes criminais de um inquérito policial que já estava arquivado, 

trouxe consequências ao autor de modo a obstar a concessão de 

certificado de curso de formação de vigilante. Ademais, dispõe o Código 

de Processo Penal: Art. 748. A condenação ou condenações anteriores 

não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em 

certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz 

criminal. Por analogia, é possível concluir que: se a vida pregressa do 

reabilitado não deve constar na folha de antecedentes e em certidão 

relativa à sua pessoa, salvo quando requisitadas pelo juiz criminal, com 

maior razão se deve adotar a mesma conduta em casos de inquérito 

policial arquivado. Nesse sentido, a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE DADOS DE CERTIDÃO PARA FINS 

ELEITORAIS– INQUÉRITO ARQUIVADO - Possibilidade: Anotações de 

inquéritos policiais e processos penais devem ser excluídos como 

antecedentes nas hipóteses em que resultarem na extinção da 

punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, arquivamento 

do inquérito, absolvição do acusado ou reabilitação do condenado, salvo 

quando requisitadas judicialmente. Segurança concedida. (TJ-SP - MS: 

20539749320158260000 SP 2053974-93.2015.8.26.0000, Relator: J. 

Martins, Data de Julgamento: 25/05/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, 

Data de Publicação: 03/06/2015) Portanto, resta, caracterizado o requisito 

para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal 

entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o 

direito à reparação. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que 

para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). 3.1 Do dano 

material Dispõe o Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo. Dessa forma, nos termos do 

artigo 402 do mesmo diploma, o dano material pode ser materializado tanto 

na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Todavia, independentemente da modalidade configurada, ao 

contrário do dano moral, o dano material não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. In casu, nota-se que a parte autora alega ter 

suportado dano material no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta 

reais), em decorrência do que afirma ter gastado com o curso, bem como, 

com a atualização do mesmo. Entretanto, analisando as provas disponíveis 

nos autos, não há como ser deferido o dano material pois, conforme se 

verifica, a parte autora frequentou e concluiu o curso, de modo que, o 

valor investido no mesmo não possui nexo de causalidade com o dano 

moral sofrido, pois, independente do transtorno relacionado a emissão do 

certificado o autor já possuía a intenção de realizar o curso. Igualmente, 

ao valor pretendido a título de atualização, visto que, não possui nexo de 

causalidade com o abalo moral. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

b) CONDENAR, o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Requerente CREONE GOMES RIBEIRO acrescido 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. Barra do 

Garças/MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002255-55.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RAMON ALVES 

BATISTA Polo Passivo: ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO 

E CULTURA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

e MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que, tentou realizar 

um contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica 

Federal, o que lhe foi negado em razão de constar uma inscrição restritiva 

em seu nome. Ao buscar informações, descobriu que a negativação 

decorria de um contrato de Financiamento Estudantil – FIES. Ressalta que 

tal contrato foi firmado para fins de cursar Administração junto a 

reclamada, contudo, em razão de ter iniciado o curso em outra instituição e 

transferido para a reclamada, enfrentou problemas quanto ao semestre 

em que iniciaria, decidindo cancelar a sua matrícula. Ressalta que a 

devolução do valor da matricula, o cancelamento do financiamento foram 

objeto de acordo realizado no Procon em 2012, contudo, somente em 2019 

é que o autor descobriu que o financiamento nunca foi cancelado, tendo a 
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reclamada recebido todas as parcelas do semestre de 2012. Assim 

pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que o autor não iniciaria o curso no 5º 

semestre, mas sim no 1º semestre e se formaria em apenas 4 semestres 

já que havia feito o aproveitamento de algumas matérias, faria várias 

matérias em semestres diferentes. Aduz que não possui responsabilidade 

quanto à não transferência do FIES a outra instituição pois, incumbia à 

parte autora realizá-la. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que não era de sua 

responsabilidade a transferência do financiamento, denota-se dos autos 

que a reclamada recebeu as parcelas do semestre do ano de 2012. 

Dispõe o art. 4º da lei nº 10.260/2001: Art. 4º São passíveis de 

financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas 

instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo 

Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no 

art.1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de 

qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B. 

Nesse contexto, extrai-se da norma de regência que a relação jurídica se 

forma entre o discente cursando a faculdade, o qual firmou o contrato; a 

instituição de ensino, a qual recebe as verbas do financiamento e o agente 

financeiro que disponibiliza os recursos oriundos do Fundo de 

Financiamento Estudantil. Rompido o vínculo com a instituição de ensino 

com o cancelamento da matrícula, o financiamento estudantil deve ser 

também cancelado, sob pena de se tornar irregular. Depreende-se dos 

autos, que a instituição de ensino recebeu o valor do financiamento 

realizado para o semestre de 2012, mesmo após o cancelamento da 

matrícula pelo autor (ID 27121343). Ressalte-se que a reclamada não nega 

tal situação, apenas menciona que a situação de “não transferência” do 

financiamento não era de sua responsabilidade. Dessa forma, a conduta 

da reclamada em permanecer inerte, permitindo que o financiamento se 

mantivesse irregularmente ativo, recebendo os recursos inerentes sem a 

correspondente prestação de serviço; gerando, em contrapartida, débitos 

indevidos em desfavor do mutuário, ora autor; demonstra grave falha da 

instituição reclamada. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO FIES. CRÉDITO 

DO VALOR PAGO PELA MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DESISTÊNCIA DO CURSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS 

PELO FIES. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR FINANCIADO A CARGO 

DO RECORRIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO. 

NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 00018401420148050172, Relator: 

Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: 11/09/2018) Assim, entendo que o pedido de reparação do 

dano material merece a procedência, uma vez que restou comprovado o 

recebimento indevido das parcelas, gerando o débito e a obrigação de 

pagar o financiamento, para o autor. 2.3. DANO MORAL Quanto ao pedido 

de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 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. Ademais, há de se ponderar o contexto em que 

ocorridos os fatos, visto que, houve o apontamento do nome do autor em 

serviços de proteção ao crédito decorrente de débitos de parcelas de 

operação de financiamento estudantil mantido ativo por inadequada 

prestação de serviço da instituição de ensino, atinge os direitos de 

personalidade do discente, restando claro o dever de reparação por dano 

moral. Colhe-se a jurisprudência: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRICULA. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. (...) 2 - Contrato de financiamento estudantil - 

FIES. Resolução do contrato. Na forma do art. 1º § 1º c/c art. 4º da Lei 

10.260/2001, o financiamento pelo FIES destina-se ao discente 

regularmente matriculado. (...) Rompido o vínculo com a instituição de 

ensino com o cancelamento da matrícula, o financiamento estudantil deve 

ser também cancelado, sob pena de se tornar irregular. 3 - Prestação de 

serviços educacionais. Cancelamento da matrícula. Rescisão do contrato 

do FIES. (...) a instituição de ensino ao prestar informação incorreta ao 

discente acerca dos procedimentos necessários ao cancelamento do 

FIES, ou deixar de fazê-lo oportunamente, incorreu em grave falha 

operacional, pois permitiu que o financiamento se mantivesse 

irregularmente ativo, recebendo os recursos inerentes sem a 

correspondente prestação de serviço, gerando, em contrapartida, débitos 

indevidos em desfavor dos mutuários. Nesse quadro, o débito que é 

cobrado dos autores pelo agente financeiro deve ser imputado à 

instituição de ensino. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de 

proteção ao crédito. Inscrição indevida. (...) Precedentes no STJ (Resp. n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O apontamento em 

serviços de proteção ao crédito decorrente de débitos de parcelas de 

operação de financiamento estudantil mantido ativo por inadequada 

prestação de serviço da instituição de ensino, atinge os direitos de 

personalidade do discente, ensejando o dever de reparação por dano 

moral, que só se afasta na eventual existência de restrição anterior 

(Súmula 385 STJ). (...) (TJ-DF 07047906620188070007 DF 

0704790-66.2018.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, visto que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que precisasse chegar ao 

Judiciário, entendo 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. Todavia, in casu, resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). 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$ 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. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a reclamada 

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA, a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante RAMON ALVES BATISTA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 

e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). a) CONDENAR, a reclamada 

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA, a pagar a 

quantia de R$ 2.062,45 (dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e 

cinco centavos) a título de indenização por danos materiais ocasionados 

ao reclamante RAMON ALVES BATISTA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) 

e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002089-23.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUIZ BORGES LEAL Polo 

Passivo: NEUCI NOGUEIRA DA CRUZ ZIMMERMANN Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita o 

reclamante que em janeiro de 2016, vendeu à reclamada um veículo 

CHEVROLET PRISMA LT 1.4, fabricação/modelo 2012/2012, placa OAZ. 

Ressalta que o valor total do veículo foi R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 

reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil) pagos pela própria reclamada e os 

R$ 16.000,00 (dezesseis mil) restantes foram pagos através de 

financiamento realizado pela BV Financeira. Afirma que entregou à 

reclamada na ocasião a posse do veículo, bem como o ATPV preenchida e 

assinada para que a reclamada também assinasse e reconhecesse firma 

em cartório. Ressalta que a reclamada se obrigou a entregar uma cópia 

autenticada ao autor para que ele realizasse a comunicação de venda. 

Contudo, quando perguntada acerca do documento, a reclamada informou 

ao autor que já havia iniciado o procedimento de transferência junto ao 

Detran e aguardava a expedição de documento em seu nome. Ocorre que 

após três anos da transação soube que a reclamada não havia realizado 

a transferência e sequer pago os impostos. Assim, pleiteia a condenação 

da reclamada a transferir o veículo para o seu nome, bem como, a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, em 

síntese, aduz a reclamada que realizou a compra do automóvel para sua 

neta Stefani Zimmermann Beira. Ressalta que o veículo foi furtado pelo ex 

convivente de sua neta, o qual também levou o ATPV e o CRLV, de modo 

que, não possui condições de sem nenhuma documentação e sem a 

posse do veículo realizar a transferência do mesmo. Assevera que 

informou ao autor acerca desta situação e que, posteriormente, descobriu 

que o ex convivente de sua neta havia realizado a venda do veículo. Pois 

bem. Conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor 

de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 30 dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado 

solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo. Não obstante, 

o Supremo Tribunal de Justiça vem mitigando esta regra quando os 

encargos, tais como IPVA e infrações relacionadas a período posterior à 

alienação. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO 

VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO 

COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE 

NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE 

RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, 

comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR 

ROCHA, DJe 06.09.2011). 2. Afigura-se inaceitável a argumentação 

relacionada à observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da 

CRFB ) e do enunciado 10 da Súmula vinculante do STF, pois não há 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado, 

tampouco o seu afastamento, mas apenas inaplicabilidade na hipótese dos 

autos, segundo a exegese que lhe foi emprestada 3. Agravo Regimental 

desprovido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 438156 RS 2013/0390131-2 (STJ). No caso 

sub judice, em que pese as alegações da reclamada quanto as 

justificativas por não ter transferido o automóvel para seu nome, restou 

incontroverso nos autos que, a mesma não realizou a transferência do 

veículo no momento oportuno. Outrossim, salienta-se que o adquirente que 

não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, 

§1º, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e 

deve ser responsabilizado por sua conduta. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - 

VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A repetição das teses da inicial no seu recurso não 

implica a inexistência de contraposição à decisão judicial, uma vez que a 

reiteração dos fundamentos da ação se justifica pelo fato de não terem 

sido acolhidos pela sentença. É incumbência do adquirente/proprietário do 

veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência 

de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). 

Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a 

transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados 

ao vendedor, em decorrência da sua omissão. Os constrangimentos e 

aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta 

própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido 

com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos 

morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - 

AC: 10024112744768001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de 

Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018) Por estas 

razões, no presente caso, encontra-se caracterizado o ato ilícito. Assim, 

entendo que o pedido quanto a obrigação de fazer merece a procedência. 

Destarte, entendo que os fatos narrados nos presentes autos fogem à 

normalidade do dia a dia, causando a parte autora abalo moral, uma vez 

que possui débitos em seu nome em razão da conduta ilícita da reclamada, 

não podendo tal transtorno ser visto como mero dissabor ou 

aborrecimento, restando configurado o dano moral. Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 5.000 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, a Requerida NEUCI NOGUEIRA DA CRUZ ZIMMERMANN, a 

pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Requerente LUIZ BORGES LEAL valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) RATIFICAR A TUTELA 

CONCEDIDA, tornando os seus efeitos definitivos, para determinar que a 

Reclamada promova a transferência do veículo CHEVROLET PRISMA 1.4L, 
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PLACA OAZ8125 COR BRANCA, RENAVAM 00474603032, ano 

2012/2012, para seu nome bem como, que efetive o pagamento dos 

impostos, multas, IPVA e Licenciamentos após a compra do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), limitada até R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002081-46.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DAS NEVES 

DOS SANTOS Promovido: BANCO BRADESCARD S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que, solicitou junto a reclamada a 

apresentação do contrato realizado entre as partes acerca de um acordo 

entabulado quanto ao parcelamento do cartão de crédito da parte autora. 

Afirma que foi informada que eles só poderiam fornece-lo caso a autora 

indicasse o protocolo do atendimento do dia em que o acordo foi realizado, 

contudo, a mesma não possui o número em razão de ter sido feito há muito 

tempo. Assim pleiteia a condenação da reclamada a obrigação de fazer, 

para que apresente os documentos relativos a esse acordo. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que o acordo se encontra vigente e que já 

foram pagas 18 (dezoito) parcelas e que quando não consta pagamento 

no cartão o banco comunica através de carta o ocorrido, conforme 

clausula do regulamento de uso do cartão. Em razão dos esclarecimentos 

pugna pelo reconhecimento da satisfação da pretensão dos autos. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada, conforme se denota dos 

autos, a mesma não apresentou os documentos solicitados. Ressalte-se 

que apenas faz menção ao regulamento de uso do cartão e que quanto ao 

acordo já foram quitadas 18 (dezoito) parcelas, porém, não traz aos autos 

nenhum documento para corroborar as alegações. Nesse contexto, não 

há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Assim, embora o pedido da parte autora seja de caráter 

satisfativo, diante do não cumprimento da determinação pela parte 

reclamada, necessário se faz condená-la à obrigação de fazer ora 

pleiteada na inicial. Dessa forma, a procedência do pedido inicial é a 

medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a reclamada a apresentar o contrato da negociação de dívida 

realizado entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ABREU SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002065-92.2019.8.11.0004 Requerente: CINARA VILELA DE 

MORAES - ME Requerido: DANILO ABREU SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia do 

promovido com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 6.335,40 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) 

em razão do serviço de uma viagem de excursão prestada, a qual decorre 

do contrato pactuado entre as partes. De fato, verifico que a natureza da 

dívida é licita e há contrato realizado entre as partes, portanto, em razão 

da decretação da revelia, devem ser acolhidos os pedidos iniciais, no que 

tange a quantia de R$ 4.992,00 (quatro mil novecentos e noventa e dois 

reais), visto que este é o valor do contrato realizado entre as partes. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: A) CONDENAR o Requerido DANILO ABREU 

SILVA, ao pagamento a reclamante CINARA VILELA DE MORAES – ME da 

importância de R$ 4.992,00 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais) 
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a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir do 

vencimento (artigo 397 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a 

contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DIAS DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA PARREIRA OAB - MT26945/O (ADVOGADO(A))

WALKER ALVES DE SOUSA OAB - GO34262 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002384-60.2019.8.11.0004 Polo Ativo: FLAVIO FRANCO DA 

SILVA Polo Passivo: MIRIAM DIAS DE SOUSA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2 DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER onde, em 

síntese, suscita a parte autora que manteve com a reclamada uma união 

estável de 09 (nove) anos quando do termino da relação, estabeleceram 

acordo da dissolução de união estável, no qual foi convencionado entre 

as partes que a reclamante ficaria com a posse do veículo automotor Fiat 

Palio Weekend ELX, Ano 2002, Placa KEV 5925, Cor Cinza, Chassi nº 

9BD17302424054382 e Renavan nº 00781525721. Afirma que a 

reclamada colocou o carro a venda e o requerente o adquiriu pelo valor 

pedido de R$ 7.000.00 (Sete Mil Reais), que foram pagos á vista no ato da 

assinatura do contrato. Ressalta que, nos termos do contrato assinado, a 

requerida deveria ter entregue o recibo do referido automóvel, em até dois 

dias após a celebração do contrato para que o comprador pudesse 

concretizar a compra transferindo o veículo para seu nome, porém até o 

presente momento não o fez. Assim, pleiteia a condenação da reclamada 

a entregar o recibo do veículo, bem como, ao pagamento da multa 

contratual convencionada entre as partes. Em sede de contestação, aduz 

a reclamada que o veículo sempre esteve registrado em seu nome. Afirma 

que o autor, de forma maliciosa e se aproveitando da ingenuidade da 

contestante, solicitou a ela que ambos assinassem um contrato de 

"gaveta", no qual seria simulada a compra e venda do automóvel. Afirma 

que o autor não apresentou nenhum comprovante de pagamento, saque 

no valor integral da prestação, recibo de pagamento ou qualquer outro 

meio que ateste o seu alegado; não comprovando, portanto o cumprimento 

de suas obrigações contratuais. Assim pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais e faz pedido contraposto em seu favor, pedindo a 

anulação do contrato. Pois bem. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que houve a realização de um contrato entre 

as partes para a compra e venda do veículo Palio; o qual demonstra que 

tanto o autor quanto a reclamada têm obrigações a ser cumpridas. Nesse 

contexto, apesar de a parte autora alegar que a reclamada deve à ela a 

entrega do recibo para transferência do veículo e ainda a multa pelo 

descumprimento de sua obrigação, depreende-se do contrato que o autor 

deveria também realizar o pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) à parte reclamada. Destarte, muito embora a parte reclamada tenha 

a obrigação de entregar ao autor o recibo de transferência, não pode este 

exigir o cumprimento da reclamada sem que antes cumpra com a sua 

obrigação, qual seja: realizar o pagamento. Entendimento, o qual se extrai 

do Código Civil: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro. Assim, de acordo a norma acima, nas relações jurídicas 

bilaterais, onde se sobressai a reciprocidade e equivalência das 

obrigações, não pode uma das partes exigir o cumprimento da obrigação 

sem que antes tenha adimplido a sua. Nesse sentido, a jurisprudência: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, PELOS RÉUS, DO 

AVENÇADO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO RECIBO DE 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - INADIMPLÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INOPONIBILIDADE DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS 

- DANO MORAL - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. - 

Quando uma parte não cumprir com o que se comprometeu a fazer, no 

contrato, não pode, em regra, exigir que a outra cumpra com sua, na 

hipótese em que não oponível a exceptio non adimpleti contractus, 

inteligência do art. 476 do Código Civil. - De acordo com o artigo 333, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 1973, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. - Não demonstrado o nexo causal entre o dano 

alegado e o suposto ilícito cometido pelo réu, não se tem consolidados os 

requisitos que configuram a responsabilidade civil. (TJ-MG - AC: 

10529120014517001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de 

Julgamento: 13/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016) Ainda, sobre o tema, leciona a ilustre doutrinadora 

Maria Helena Diniz: "Nos contratos sinalagmáticos, como apontamos 

alhures, nenhum dos contratantes poderá, antes de cumprir a sua 

obrigação, exigir a do outro (CC, art. 476, caput). Isto é assim porque 

nesses contratos há uma dependência recíproca das prestações que, por 

serem simultâneas, são exigíveis no mesmo momento." (in Curso de Direito 

Civil Brasileiro; vol 3; 28.ª Ed.; Editora Saraiva; 2012; página 137). Portanto, 

nas relações jurídicas bilaterais como o caso em questão, a prestação de 

uma parte corresponde contraprestação da outra, de tal sorte que o 

credor também é devedor. Ora, se o credor (que é devedor) não quer 

cumprir sua prestação, o devedor (que é credor) também pode 

legitimamente resistir ao cumprimento de sua parte na avença. Assim a 

improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe. 2.2 – DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Insta salientar que consoante ao art. 31 da lei 9.099/95, 

nos juizados especiais cíveis, não se admite a reconvenção, todavia, é 

permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de pedido 

contraposto, requer a parte Ré a declaração de nulidade do contrato em 

razão de ter sido simulado. Entretanto, tal alegação não merece prosperar 

já que a própria requerida, que fundamentou sua defesa em tal argumento, 

subscreveu a avença e, portanto, é dela participante, de tal modo que, 

logicamente, tinha pleno conhecimento, assim não há qualquer vício de 

consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico. Destarte, é vedado 

àquele que participou do negócio viciado sustentar tal tese em benefício 

próprio. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO – CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE DESPEJO – SIMULAÇÃO 

RELATIVA – DOLO BILATERAL – VEDADO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA 

TORPEZA – EFICÁCIA DO NEGÓCIO – INVIÁVEL A NULIDADE SUSCITADA 

PELOS CONTRATANTES – (...) Contrato de locação residencial reputado 

de negócio simulado pelo requerido. Pretensão anulatória obstada pelo 

dolo bilateral – inteligência do artigo 150 , do Código Civil que obsta, 

expressamente, a reclamação ou anulação pelas partes quando ambas 

agirem de forma torpe; - Simulação relativa (art. 167 , caput, do Código 
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Civil )- vedada a alegação pelo contratante que aderiu ao propósito viciado 

e, posteriormente, busca beneficiar-se de sua própria torpeza – 

precedentes e doutrina – partes que se sujeitam a ineficácia do negócio 

simulado; - Valores locativos a serem apurados em liquidação de 

sentença, com incidência de multa compensatória prevista em contrato, 

afastados, no entanto, os juros moratórios, os quais, além de não 

previstos no instrumento, não poderiam cumular com encargo 

compensatório efetivamente previsto no instrumento. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. (TJ-SP - APL: 00059970420138260003 SP 

0005997-04.2013.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/03/2017) Ademais, dispõe o artigo 150 do Código Civil: Art. 

150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo 

para anular o negócio, ou reclamar indenização. Ressalte-se que, nem 

mesmo o disposto no artigo 167 do Código Civil, afeta a validade do 

contrato. Isto porque, o caput do dispositivo prevê expressamente que o 

negócio dissimulado subsistirá “se válido for na substância e na forma”. 

No caso concreto, a substância e a forma do contrato de compra e venda 

foram devidamente preenchidas, inviável que aquele que subscreveu o 

instrumento se beneficie da própria torpeza, pretendendo o 

reconhecimento da nulidade do negócio. Igualmente, a parte reclamada 

não comprova nenhuma lesão sofrida razão pela qual o pedido de retorno 

ao status quo ante não merece a procedência. Quanto a cláusula penal do 

contrato também, não verifico irregularidade, visto que, o objetivo da 

mesma é compelir as partes a cumprirem com suas obrigações, assim, o 

valor estipulado está de acordo com a sua finalidade. Assim, a 

improcedência do pedido contraposto se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos 

artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002854-91.2019.8.11.0004 Promovente: EDINA BATISTA 

GONCALVES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC nº 6/62272476-9, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 

às 10h da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou 

providencias da empresa porém continua sendo prestado péssimo 

serviço. Em sua defesa, a empresa Reclamada alega que a parte autora 

não apresenta nenhum documento capaz de comprovar que ocorreu a 

interrupção dos serviços. E que se essas tivessem ocorridos, seriam por 

motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, 

tratando-se de caso fortuito ou força maior. Afirma que não restou 

comprovado o abalo moral. Pugna pela improcedência. Analisando 

detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifico que a 

parte autora não apresenta prova suficiente da falha da prestação do 

serviço da reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de 

outra unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que 

realmente se tratava da data em questão, e ainda os demais documentos 

se referem a outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de 

demanda judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA em outras ações 

s e m e l h a n t e s  a  e s t a  ( 1 0 0 2 4 5 4 - 7 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 4  e 

1002462-54.2019.8.11.0004, dentre outras), que efetivamente ocorreu a 

interrupção dos serviços na data mencionada na inicial, por suposto 

apagão, aduzindo inclusive que não possui profissionais qualificados para 

atuar em situações de época de chuva, evidenciando a falha na prestação 

do serviço. Assim, restou NOTÓRIO a ocorrência da interrupção da 

energia na data de 30.10 a 01.11.2019 na cidade de Paredão Grande. 

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. Com efeito, 

restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo período de 36 

horas, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado 

na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que 

tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução 

rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período 

em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria 

da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, 

de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso 

restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a 

ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 
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qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante EDINA BATISTA GONCALVES, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002861-83.2019.8.11.0004 Promovente: ELIA MARIA DE 

CARVALHO RIBEIRO SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC 6/1522490-0, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 

às 10h da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou 

providencias da empresa porém continua sendo prestado péssimo 

serviço. Em sua defesa, a empresa Reclamada alega que as interrupções 

foram por motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio 

aviso, tratando-se de caso fortuito ou força maior, visto que como 

ponderado na contestação tratou-se de apagão em toda comunidade 
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oriundo da temporada chuvosa que causou quedas de arvores e 

alagamentos. Afirma que não pode ser condenada, visto que a ANEEL não 

fixa um prazo nestas condições, visto que a equipe quando ocorre risco 

de vida, a equipe tem que estar preparada. Pugna pela improcedência. 

Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, 

verifico que a parte autora não apresenta prova suficiente da falha da 

prestação do serviço da reclamada, visto que os protocolos 

apresentados, se tratam de outra unidade UC, não há na conversa do 

vídeo apresentado que realmente se tratava da data em questão, e ainda 

os demais documentos se referem a outro período de interrupção, que 

inclusive já foi objeto de demanda judicial. No entanto, a reclamada 

CONFESSA a ocorrência da interrupção mencionada, sendo certo que se 

não possui profissionais qualificados para atuar em situações de época 

de chuva, evidente a falha na prestação do serviço, visto que o 

consumidor não pode se beneficiar da energia somente no período 

ensolarado. Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. 

Com efeito, restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo 

período de 36 horas, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo 

período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma 

solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo 

período em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a 

teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da 

CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada 

caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano 

e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 

SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 
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Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002873-97.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUIZ FERNANDO 

KRUCZEWISKI MORAIS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Em sua defesa, 

a empresa Reclamada alega que a parte autora não apresenta nenhum 

documento capaz de comprovar que ocorreu a interrupção dos serviços. 

E que se essas tivessem ocorridos, seriam por motivos alheios à sua 

vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, tratando-se de caso 

fortuito ou força maior. Afirma que não restou comprovado o abalo moral. 

Pugna pela improcedência. . Pois bem, em que pese as alegações da 

Reclamada, a reclamada CONFESSA em outras ações semelhantes a esta 

(1001175-56.2019.8.11.0004 e 1001185-03.2019.8.11.0004, dentre 

outras), que efetivamente ocorreu a interrupção dos serviços na data 

mencionada na inicial, por suposto apagão, aduzindo inclusive que não 

possui profissionais qualificados para atuar em situações de época de 

chuva, evidenciando a falha na prestação do serviço. Assim, restou 

NOTÓRIO a ocorrência da interrupção da energia na data de 01.05 a 

03.05.2019 na cidade de Paredão Grande. Assim, verifico que a 

suspensão de energia pelo período de quase 40 (quarenta) horas, 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de 

serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz 

para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia 

esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que 

em casos como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a 

concessionária deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, 

vejamos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

urbana; IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do 

CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de consumidor 

da reclamada (fatura de energia anexa à inicial), sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova, e evidente que a ré manteve a 

afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no entanto, não 

apresentou documento apto a comprovar a devida prestação d serviço. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 

serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a 

concessionária reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de 

energia pelo longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço 

adequedo nas localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações 

semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo 

essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou 

ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e 

quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de quase 40 (quarenta) horas 

consecutivas, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua 

honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de 

prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a 

quantidade e a essencialidade da energia elétrica no cotidiano humano, 

dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a própria 

jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 
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nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$2.000,00 

(dois mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante LUIZ FERNANDO 

KRUCZEWISKI MORAIS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002863-53.2019.8.11.0004 Polo ativo: ELIA MARIA DE 

CARVALHO RIBEIRO SILVA Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, e verifico que este processo possui 

grande similitude com os autos n. 1002861-83.2019.8.11.0004, vez que 

trata das mesmas partes e pedido. Pois bem, analisando ambas ações se 

verifica que se trata do mesmo pedido, onde, em síntese, a parte autora 

pleiteia recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia 

na região onde reside (Paredão Grande) por 36 horas ininterruptas 

(30.11.2019 a 01.11.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa 

em cada ação dois números de unidade consumidora diversa, no entanto, 

é certo que a parte autora só pode residir em uma residência e com isso 

sofreu o abalo de somente um local, incorrendo em litigância de má-fé ao 

ingressar com várias ações, uma para cada casa em que é 

proprietário(a). Com isso, entende-se devido julgar improcedente os 

pedidos da presente ação, vez que a quantidade de residências em nome 

da parte autora não aumenta o seu abalo moral, possibilitando ingresso 

para cada unidade de consumo. Oportuno ressaltar que no caso vertente, 

não se trata de litispendência pois, muito embora haja similitude dos 

pedidos e identidade de partes entre o processo supramencionado e este; 

eis que versam sobre locais diferentes e Unidades Consumidoras 

distintas. Assim, conforme já mencionado, a parte autora somente pode 

residir em um local e sofrer dano moral decorrente da interrupção do 

serviço de energia elétrica em apenas um destes. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

uma vez que já foi reconhecido o dano moral no processo de nº 

1002861-83.2019.8.11.0004, deixo de condenar a reclamada nestes 

autos, com base nos entendimentos demonstrados alhures. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002874-82.2019.8.11.0004 Promovente: LUIZ FERNANDO 

KRUCZEWISKI MORAIS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 116 de 527



2.1. PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC nº 6/874620-8, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 

às 10h da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou 

providencias da empresa porém continua sendo prestado péssimo 

serviço. Em sua defesa, a empresa Reclamada alega que a parte autora 

não apresenta nenhum documento capaz de comprovar que ocorreu a 

interrupção dos serviços. E que se essas tivessem ocorridos, seriam por 

motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, 

tratando-se de caso fortuito ou força maior. Afirma que não restou 

comprovado o abalo moral. Pugna pela improcedência. Analisando 

detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifico que a 

parte autora não apresenta prova suficiente da falha da prestação do 

serviço da reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de 

outra unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que 

realmente se tratava da data em questão, e ainda os demais documentos 

se referem a outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de 

demanda judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA em outras ações 

s e m e l h a n t e s  a  e s t a  ( 1 0 0 2 4 5 4 - 7 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 4  e 

1002462-54.2019.8.11.0004, dentre outras), que efetivamente ocorreu a 

interrupção dos serviços na data mencionada na inicial, por suposto 

apagão, aduzindo inclusive que não possui profissionais qualificados para 

atuar em situações de época de chuva, evidenciando a falha na prestação 

do serviço. Assim, restou NOTÓRIO a ocorrência da interrupção da 

energia na data de 30.10 a 01.11.2019 na cidade de Paredão Grande. 

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. Com efeito, 

restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo período de 36 

horas, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado 

na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que 

tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução 

rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período 

em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria 

da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, 

de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso 

restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a 

ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 117 de 527



09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante LUIZ FERNANDO KRUCZEWISKI 

MORAIS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001301-43.2018.8.11.0004 REQUERENTE: JOAO VENANCIO 

FERREIRA REQUERIDOS: NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA 

e TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, indefiro o pedido de 

oitiva de testemunha fora da comarca formulado pela parte reclamada 

TRANSPORTADORA GLOBAL, tendo em vista que, há nos autos há 

elementos suficientes para o livre convencimento do Juízo. Outrossim, 

verifica-se que a reclamada NEOVIA arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva sob o fundamento de que o dano causado em nada tem relação 

com a mesma, visto que, foi causado por terceiro. O que merece ser 

acolhido, visto que, restou comprovado que a reclamada NEOVIA apenas 

realizava uma obra na pista e que havia a sinalização do trecho de obras, 

não sendo a mesma responsável pelo acidente. Nesse contexto, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO 

Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, onde, em síntese, afirma a parte requerente que no 

dia 20/06/2018 aconteceu um acidente de trânsito entre o autor e um 

terceiro, o qual afirma ter sido ocasionado por um caminhão da empresa 

Global. Afirma que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava em 

obras, as quais eram de responsabilidade da empresa Neovia, e, portanto, 

o transito funcionava no sistema “pare e siga”. Afirma que após ter o fluxo 

da via em que se encontrava liberado para seguir, um pouco mais adiante, 

em uma curva acentuada surgiu o caminhão da empresa Global na 

contramão, o que obrigou o terceiro veículo que estava a sua frente frear 

bruscamente, ocasionando a colisão do autor em sua traseira. Afirma que 

o condutor do caminhão da empresa Global não prestou assistência para 

os envolvidos no acidente e nem a empresa Neovia. Motivo pelo qual 

pleiteia a reparação dos danos materiais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada Global que o condutor de seu caminhão, 

estava em uma fila na rodovia General Carneiro X Paredão, quando abriu 

para a esquerda para ver se a pista estava livre. Contudo, ao avistar um 

veículo em sentido contrário, voltou para seu local na fila, posteriormente, 

ao passar, viu pelo retrovisor que uma caminhonete bateu na traseira do 

veículo que vinha em sentido contrário. Afirma que a colisão, somente veio 

a ocorrer, porque o Autor, que seguia detrás, não resguardou a distância 

segura para a condução. Em audiência de instrução colheu-se o 

depoimento pessoal do autor, o qual afirmou que ao chegar no local em 

que estavam sendo realizadas as obras, a pista em que trafegava estava 

com a sinalização “siga”, ao avançar, viu que a pista do lado oposto 

estava com a sinalização “pare” e estava se formando uma fila de carros 

parados, ao chegar em uma curva, o caminhão veio tentar ultrapassar a 

fila de carros e “deu de testa” com o outro caminhão à sua frente, o qual 

freou fazendo com que ele colidisse na traseira do mesmo. Afirmou que 

tanto ele quanto o dono do caminhão em que bateu foram até o motorista 

do caminhão que tentava ultrapassar para conversar, porém, ele saiu do 

local. Afirmou que o acidente ocorreu no trecho que estava em obras. A 

testemunha da parte autora, Edina, afirmou que estava trafegando pela 

BR-070 no dia 20 de Junho, indo para o Paredão e que o trecho em 

trafegava se encontrava em obras. Afirmou que a pista em que se 

encontrava estava fechada com a placa. Afirmou que apenas havia a 

placa e depois a empresa começou a colocar os cones para sinalizar o 

restante da pista. Afirma que havia um rapaz controlando o fluxo utilizando 

a placa. Afirmou que viu um caminhão, que seguia no mesmo sentido em 

que estava, tentou ultrapassar os veículos da fila e foi de encontro aos 

veículos da pista contraria. Afirmou que não sabe informar quantos carros 

estavam parados. Pois bem. Deixar de guardar distância segura lateral e 

frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao 

acostamento da pista, constitui conduta ilícita na modalidade de infração 

de trânsito, sendo o infrator sujeito as penalidades e medidas 

administrativas, conforme dispõe o artigo 192 do CTB: Art. 192. Deixar de 

guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os 

demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no 

momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e 

do veículo: Infração - grave; Penalidade - multa. Assim, segundo dispõe a 

jurisprudência do STJ, quem descumpre com o dever de guardar distância 

e bate na traseira de outro veículo é o responsável pelos danos 

ocasionados, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO 

TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 
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7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de 

seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, 

ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos 

termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (AgInt 

no AREsp 1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) Nesse 

contexto, a presunção de culpa do condutor que bateu atrás de outro 

veículo pode ser ilidida caso haja prova da ocorrência de outros fatores, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA - 

FREADA BRUSCA. A presunção de culpa do condutor do veículo que 

colide contra a parte traseira do automóvel que trafegava em sua frente é 

relativa, podendo ser elidida pela demonstração de outros fatores, tais 

como a freada brusca repentina. (...) (TJ-MG - AC: 10000190536813001 

MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 

14/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019) Ainda dispõe, o art. 29, 

inciso X do Código de Transito Brasileiro: Art. 29. (...) X - todo condutor 

deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) 

nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para 

ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja 

indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que 

vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não 

ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; Da 

análise dos autos, verifica-se que o veículo da empresa global ao não 

observar as normas de ultrapassagem fez com que outro veículo freasse 

bruscamente e com que o autor batesse em sua traseira, causando o 

acidente e os consequentes prejuízos no veículo do autor. Nesse 

contexto, age com imprudência o condutor de veículo que, sem atentar-se 

para as normas de trânsito, inicia ultrapassagem e causa acidente entre 

dois outros veículos. Oportuno salientar que nos termos do art. 932, III do 

Código Civil, a empresa reclamada é responsável para fins de reparação 

civil, haja vista, o preposto estar conduzindo o veículo em decorrência de 

seu trabalho. Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito pelo 

preposto da parte promovida, ensejando, consequentemente, conduta 

ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Assim, quem age com dolo ou culpa, seja ela na 

modalidade de negligência, imprudência e imperícia, tem o dever a 

responsabilidade pelo dano causado a outrem. Com base nisso e 

amparado nos elementos fáticos elucidados nos autos, reconheço que a 

parte promovida agiu com culpa na modalidade de imprudência, visto que, 

descumpriu uma regra de trânsito ao tentar realizar ultrapassagem sem 

obedecer as normas de segurança no trânsito, causando o acidente. No 

caso sub judice, evidenciou-se que a conduta do reclamado causou 

danos a parte autora razão pela qual é devida a reparação material 

pleiteada pela mesma, no valor de R$ 9.700, 00 (nove mil e setecentos 

reais); visto que houve comprovação dos danos, através dos 

andamentos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o 

Reclamado TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA a pagar a quantia de R$ 

9.700,00 (nove mil setecentos reais), a título de danos materiais, ao 

Reclamante JOAO VENANCIO FERREIRA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (43 STJ); B) Com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA e o objeto do 

direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação a mesma o presente feito extinto sem apreciação do 

mérito. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002884-29.2019.8.11.0004 Promovente: DOMINGO BARUFFI 

Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em sede de 

preliminar, a empresa reclamada alega incompetência em razão da 

necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a reclamada tem condições 

de comprovar a inexistência da falha, e ainda, como confessa na 

contestação a interrupção, não há que se falar em necessidade de 

perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito de Paredão 

Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor da 

reclamada conforme UC 6/600593-8, e sofreu a interrupção de energia por 

36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 às 10h da 

manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou providencias da 

empresa porém continua sendo prestado péssimo serviço. Em sua defesa, 

a empresa Reclamada alega que as interrupções foram por motivos 

alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, tratando-se 

de caso fortuito ou força maior, visto que como ponderado na contestação 

tratou-se de apagão em toda comunidade oriundo da temporada chuvosa 

que causou quedas de arvores e alagamentos. Afirma que não pode ser 

condenada, visto que a ANEEL não fixa um prazo nestas condições, visto 

que a equipe quando ocorre risco de vida, a equipe tem que estar 

preparada. Pugna pela improcedência. Analisando detidamente os fatos e 

documentos contidos no processo, verifico que a parte autora não 

apresenta prova suficiente da falha da prestação do serviço da 

reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de outra 

unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que realmente se 

tratava da data em questão, e ainda os demais documentos se referem a 

outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de demanda 

judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA a ocorrência da interrupção 

mencionada, sendo certo que se não possui profissionais qualificados 

para atuar em situações de época de chuva, evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que o consumidor não pode se beneficiar da 

energia somente no período ensolarado. Assim, resta indubitável a 

responsabilidade da reclamada. Com efeito, restou verificado nos autos a 

interrupção do serviço pelo período de 36 horas, sendo certo que a 

indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 
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essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Assim, ainda que o motivo da interrupção 

não foi de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a 

manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando 

transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 2.3. 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente pleiteia que a reclamada 

seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, com a determinação de 

multa por descumprimento. No entanto, considerando que a 

responsabilidade da reclamada decorreu na demora na prestação do 

serviço e que o fornecimento de energia já foi restabelecido, não há 

elementos para conceder o pedido da parte autora. 2.4. DANOS MORAIS 

No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica 

é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo 

que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 36 horas consecutivas, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante DOMINGO BARUFFI, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACIEL MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010266-90.2015.8.11.0004 Promovente: FREDERICO MACIEL 

MARQUES Promovido: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença – id. 25229880, alegando 

excesso na execução, aduzindo que o valor devido da execução consiste 

na quantia de R$ 13.161,85 (treze mil, cento e sessenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), enquanto o exequente pretende receber a 

quantia de R$14.574,47 (quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais 

e quarenta e sete centavos). É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 9.099/95, a possibilidade de 

oposição dos embargos na seguinte situação: Art. 52. A execução da 

sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). No entanto, o 

executado garantiu o juízo no valor que entende ser devido. Por fim, 

também é tempestivo a presente impugnação (id. 27966502). 2.1. MÉRITO 

Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no presente 

embargos, verifica-se que assiste razão o exequente, vez que o cálculo 

apresentado está de acordo com a sentença. Dessa forma, a impugnação 

não merece procedência. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO da 

impugnação ao cumprimento da sentença e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, 

fixando a execução na quantia de R$ 14.574,47 (quatorze mil, quinhentos 

e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). a) INTIME-SE o 

executado para efetuar o pagamento do valor remanescente no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. b) Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. c) EXPEÇA-SE alvará em favor do 

exequente da quantia depositada no id. 25230446 e 25230450. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000269-66.2019.8.11.0004 Promovente: RAIMUNDA GOMES 

COSTA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamante RAIMUNDA 

GOMES COSTA, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida sob argumento que é indevido a aplicação da litigância de má-fé, 

visto que a autora apenas está exercendo seu direito de ação e ainda que 

não deve ser utilizado as telas sistêmicas apresentada pela ré. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida, tendo sido explanado na sentença 

quanto sua alegação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON FERREIRA DA SILVA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000550-22.2019.8.11.0004 Polo ativo: VALDERSON FERREIRA 

DA SILVA Polo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

OBSCURIDADE na sentença proferida sob argumento de que fez suas 

provas através das telas sistêmicas e que estas devem ser aceitas. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 
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expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida, tendo sido explanado na sentença 

quanto sua alegação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão/contradição/obscuridade da decisão embargada. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MAGALI BLOSFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000668-95.2019.8.11.0004 Promovente: ROSANIA MAGALI 

BLOSFELD Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pela promovida ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando a 

existência de OMISSÃO, sob argumento de que o ressarcimento não 

ocorreu por culpa da autora que não apresentou os documentos dentro do 

prazo solicitado, sendo que a sentença foi injusta. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002885-14.2019.8.11.0004 Promovente: LEONARDO MARTINS 

DOS SANTOS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC 6/600645-6, e sofreu a interrupção de energia 

por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 às 10h 

da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou providencias da 

empresa porém continua sendo prestado péssimo serviço. Em sua defesa, 

a empresa Reclamada alega que as interrupções foram por motivos 

alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, tratando-se 

de caso fortuito ou força maior, visto que como ponderado na contestação 

tratou-se de apagão em toda comunidade oriundo da temporada chuvosa 

que causou quedas de arvores e alagamentos. Afirma que não pode ser 

condenada, visto que a ANEEL não fixa um prazo nestas condições, visto 

que a equipe quando ocorre risco de vida, a equipe tem que estar 

preparada. Pugna pela improcedência. Analisando detidamente os fatos e 

documentos contidos no processo, verifico que a parte autora não 

apresenta prova suficiente da falha da prestação do serviço da 

reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de outra 

unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que realmente se 

tratava da data em questão, e ainda os demais documentos se referem a 

outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de demanda 

judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA a ocorrência da interrupção 

mencionada, sendo certo que se não possui profissionais qualificados 

para atuar em situações de época de chuva, evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que o consumidor não pode se beneficiar da 

energia somente no período ensolarado. Assim, resta indubitável a 

responsabilidade da reclamada. Com efeito, restou verificado nos autos a 
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interrupção do serviço pelo período de 36 horas, sendo certo que a 

indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Assim, ainda que o motivo da interrupção 

não foi de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a 

manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando 

transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 2.3. 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente pleiteia que a reclamada 

seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, com a determinação de 

multa por descumprimento. No entanto, considerando que a 

responsabilidade da reclamada decorreu na demora na prestação do 

serviço e que o fornecimento de energia já foi restabelecido, não há 

elementos para conceder o pedido da parte autora. 2.4. DANOS MORAIS 

No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica 

é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo 

que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 36 horas consecutivas, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante LEONARDO MARTINS DOS SANTOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002864-38.2019.8.11.0004 Promovente: EURIPEDES 

RODRIGUES DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC 6/902490-2, e sofreu a interrupção de energia 

por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 às 10h 

da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou providencias da 

empresa porém continua sendo prestado péssimo serviço. Em sua defesa, 

a empresa Reclamada alega que a parte autora não apresenta nenhum 

documento capaz de comprovar que ocorreu a interrupção dos serviços. 

E que se essas tivessem ocorridos, seriam por motivos alheios à sua 

vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, tratando-se de caso 

fortuito ou força maior. Afirma que não restou comprovado o abalo moral. 

Pugna pela improcedência. Analisando detidamente os fatos e documentos 

contidos no processo, verifico que a parte autora não apresenta prova 

suficiente da falha da prestação do serviço da reclamada, visto que os 

protocolos apresentados, se tratam de outra unidade UC, não há na 

conversa do vídeo apresentado que realmente se tratava da data em 

questão, e ainda os demais documentos se referem a outro período de 

interrupção, que inclusive já foi objeto de demanda judicial. No entanto, a 

reclamada CONFESSA em outras ações semelhantes a esta 

(1002454-77.2019.8.11.0004 e 1002462-54.2019.8.11.0004, dentre 

outras), que efetivamente ocorreu a interrupção dos serviços na data 

mencionada na inicial, por suposto apagão, aduzindo inclusive que não 

possui profissionais qualificados para atuar em situações de época de 

chuva, evidenciando a falha na prestação do serviço. Assim, restou 

NOTÓRIO a ocorrência da interrupção da energia na data de 30.10 a 

01.11.2019 na cidade de Paredão Grande. Assim, resta indubitável a 

responsabilidade da reclamada. Com efeito, restou verificado nos autos a 

interrupção do serviço pelo período de 36 horas, sendo certo que a 

indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Assim, ainda que o motivo da interrupção 

não foi de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a 

manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando 

transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 2.3. 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente pleiteia que a reclamada 

seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, com a determinação de 

multa por descumprimento. No entanto, considerando que a 

responsabilidade da reclamada decorreu na demora na prestação do 

serviço e que o fornecimento de energia já foi restabelecido, não há 

elementos para conceder o pedido da parte autora. 2.4. DANOS MORAIS 

No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica 

é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo 

que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 36 horas consecutivas, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 
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INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1001148-73.2019.8.11.0004 Promovente: VALDEVINO PEREIRA 

DA TRINDADE Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas e ainda 

que os pedidos de danos morais não foram comprovados, onde merece a 

improcedência. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, as telas 

sistêmicas foram analisadas e não consideradas aptas para se valer 

como provas por não ter mínimo de indícios suficientes que comprovem a 

contratação, e quanto aos danos morais concedidos à parte autora foram 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000498-26.2019.8.11.0004 Promovente: JANIO DA SILVA 

LEANDRO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas e ainda 

que os pedidos de danos morais não foram comprovados, onde merece a 

improcedência. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 
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conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, as telas 

sistêmicas foram analisadas e não consideradas aptas para se valer 

como provas por não ter mínimo de indícios suficientes que comprovem a 

contratação, e quanto aos danos morais concedidos à parte autora foram 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS FREIRE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001940-27.2019.8.11.0004 Promovente: JHONAS FREIRE DO 

NASCIMENTO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando que localizou a gravação realizada com 

o autor, conforme apresenta em anexo, devendo ser aceita como prova, e 

aduz ainda da validade das telas sistêmicas e ainda que os pedidos de 

danos morais não foram comprovados, onde merece a improcedência. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) Inicialmente é certo que o direito da ré de apresentar 

provas decaiu, de modo que não pode ser aceito a gravação anexa ao 

presente embargos. Ainda, as telas sistêmicas foram analisadas e não 

consideradas aptas para se valer como provas por não ter mínimo de 

indícios suficientes que comprovem a contratação, e quanto aos danos 

morais concedidos à parte autora foram devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 

da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO JERONIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000116-33.2019.8.11.0004 Promovente: RODOLFO COELHO 

JERONIMO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas e ainda 

que os pedidos de danos morais não foram comprovados, onde merece a 

improcedência. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, as telas 

sistêmicas foram analisadas e não consideradas aptas para se valer 

como provas por não ter mínimo de indícios suficientes que comprovem a 

contratação, e quanto aos danos morais concedidos à parte autora foram 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO (INTERESSADO)

CRISTIANO FRANCISCO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002099-04.2018.8.11.0004 Promovente: HISLEI CESPEDE DA 

SILVA COELHO/ CRISTIANO FRANCISCO COELHO Promovido: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando existência de OMISSAO na 

sentença proferida sob argumento que considerando que se trata de dois 

autores e o valor da condenação deveria ser individualizado. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.? (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, o presente embargos é apenas protelatório, visto 

que o valor da condenação foi atribuído “aos autores”, de modo que basta 

a reclamada fazer a divisão por cada polo ativo existente na demanda e 

obterá o valor individualizado para cada parte, não existindo qualquer 

omissão do juízo, visto que a sentença é elucidativa. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição 

da decisão embargada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEI RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002802-95.2019.8.11.0004 Polo ativo: LAURINEI RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Polo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte Reclamada, aduzindo que houve erro material na sentença, 

visto que, houve condenação da parte reclamada na parte dispositiva, no 

entanto, no item b) da parte dispositiva os nomes das partes não 

coincidem com as do presente processo. Os embargos foram opostos no 

prazo legal. A parte embargada não apresentou contrarrazões. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, 

registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença atacada nestes 

embargos, verifica-se que houve contradição apenas no que se refere as 

partes mencionadas na parte dispositiva, uma vez que, houve 

condenação da parte autora ao pagamento ao invés da parte reclamada, 

de modo que, tal erro material deve ser sanado. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão lançada e 

RETIFICO a parte do decisório exarado equivocadamente, como suscitado, 

passando a constar corretamente no dispositivo da sentença, da seguinte 

forma: (...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) Determinar que a reclamada CLARO 

S.A. efetue o CANCELAMENTO das linhas (65) 9 9226-7947 e (65) 9 

9241-9703 em nome do autor; b) CONDENAR, a Reclamada CLARO S.A. a 

pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante LAURINEI RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em 

discussão nesse processo. (...) Diante do exposto, CONHEÇO os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, retificando a 

parte dispositiva da sentença na forma acima indicada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIO MATEUS LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BENEDITO ESCORISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000221-10.2019.8.11.0004 Promovente: MARCOS VINICIO 

MATEUS LEONARDO Promovido: EVANDRO BENEDITO ESCORISA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora MARCOS VINICIO MATEUS 

LEONARDO, alegando a existência de OMISSÃO, visto que, a presente 

demanda foi extinta por ilegitimidade ativa, todavia, a embargante 

apresentou recibos de pagamento que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Ressalta, ainda, que em casos idênticos ao da 

embargante este juízo julgou procedente a demanda. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

omissão na sentença, pois, não teria considerado os recibos acostados 

aos autos, vez que constituem prova robusta de que a 
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reclamante/embargada contratou os serviços do reclamado de forma 

individualizada. Com efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, 

embasada nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo certo que, embora existam matrículas dos imóveis e recibos 

individuais, o contrato em que se baseia a relação jurídica, acostado ao ID 

20671059, foi firmado entre o “Condomínio e Edifício Fabiana” e o 

reclamado, restando evidente a ilegitimidade da autora para pleitear direito 

alheio em nome próprio. Portanto, não verificada a omissão aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA CHAMA COMERCIAL DE GÁS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001384-25.2019.8.11.0004 Promovente: DALZIRE GOMES 

COSTA Promovido: LINDA CHAMA COMERCIAL DE GÁS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos pela parte autora DALZIRE GOMES COSTA, 

alegando a existência de CONTRADIÇÃO, visto que, a presente demanda 

foi julgada improcedente, todavia, a embargante afirma ser necessária a 

realização de perícia, razão pela qual a presente demanda deve ser 

extinta sem resolução de mérito ante a complexidade da causa. Os 

embargos foram opostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões, aduzindo que a parte embargante pretende a reforma da 

sentença por meio de embargos de declaração. Afirma que sentença não 

há que se falar em complexidade da causa, ante a flagrante semelhança 

das assinaturas. Afirma que sentença não possui qualquer vício e que 

não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o 

decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela 

parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o 

Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha 

sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o 

julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata 

interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na 

incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo 

interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação 

adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que merece ser 

rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram apreciadas 

pela sentença objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que 

haveria contradição na sentença, pois, não teria considerado a 

necessidade de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela 

embargada. Com efeito, a sentença foi devidamente fundamentada, 

embasada nos motivos suficientes para o livre convencimento do Juízo, 

sendo certo que os argumentos da parte autora não foram acolhidos. 

Portanto, não verificada a contradição aventada, os presentes embargos 

devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e argumentos apresentados 

pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma vez que a questão apontada 

já foi examinada. Assim, sem demonstração de contradição, omissão ou 

obscuridade, não há que se falar em acolhimento dos embargos de 

declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, ACOLHO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito os REJEITO mantendo a 

sentença proferida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001820-18.2018.8.11.0004 Embargante: OTICA MODERNA 

LTDA - ME Embargado: ADRIANA FERREIRA DE CASTRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovente OTICA MODERNA LTDA - ME, 

alegando a existência de CONTRADIÇÃO, sob argumento de que é 

indevida a alegação na sentença da necessidade de informação da 

CAUSA DEBENDI conforme entendimento do STJ. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração ENCONTRAM PARCIAL GUARIDA. Com 

efeito, inexiste qualquer contradição na fundamentação da sentença, 

tendo em vista que foi inclusive fundamentada com próprio entendimento 

do STJ, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo 

certo que o juízo compartilha do entendimento que é imprescindível a 

demonstração da Causa Debendi, independentemente se o reclamado 

suscita tal fato ou não em sede defensiva. No entanto, verifica-se que a 

sentença julgou a demanda com analise de mérito, quando deveria ter sido 

extinta sem analise de mérito, e nestes termos entendo que restou 

configurado a contradição. Desse modo, diante do princípio da celeridade, 

evitando-se que o processo seja encaminhado para Turma Recursal e 

volte com determinação de nova analise processual, é devido reconhecer 

a contradição e lançar nova decisão nos autos. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de CONTRADIÇÃO da decisão lançada ao ID 27313669, e 

RETIFICO o decisório exarado equivocadamente, como suscitado, 

passando a constar corretamente da seguinte forma: Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

192,00 (cento e noventa e dois reais), em decorrência da cártula de 

cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 377,72 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos), que corresponde ao valor do cheque atualizado. Pois bem. Nos 
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termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É cediço que em se 

tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de 

enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de 

cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, denota-se dos 

autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto 

que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título. 

Nesse sentido é o entendimento: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI 

7.357/85. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) 

ANOS. CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Recurso conhecido e desprovido. Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste  vot  (TJPR -  1ª  Turma Recursa l  - 

0002489-06.2012.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 13.07.2016) (TJ-PR - RI: 

000248906201281601190 PR 0002489-06.2012.8.16.0119/0 (Acórdão), 

Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de 

Julgamento: 13/07/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

25/07/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não 

merece a análise do mérito processual, devendo o processo ser extinto. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

analise de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, RETIFICANDO inteiramente a sentença dos autos, conforme 

acima transcrito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVACI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001877-02.2019.8.11.0004 Promovente: NIVACI SOUSA 

MIRANDA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte autora NIVACI SOUSA MIRANDA, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que, a presente demanda foi julgada improcedente, 

todavia, a embargante afirma ser necessária a realização de perícia, 

razão pela qual a presente demanda deve ser extinta sem resolução de 

mérito ante a complexidade da causa. Os embargos foram opostos no 

prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que 

não houve contradição na sentença, visto que, foi demonstrado nos autos 

a regular contratação do serviço pela parte embargante. Afirma que os 

embargos opostos têm intuito protelatório, ante a inexistência de erros na 

sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 

e 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão 

quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos 

formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, o referido vício é 

observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, 

ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é 

observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna 

difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição 

consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se 

podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de 

fundamentação adotada no julgado. Da análise do recurso, verifica-se que 

merece ser rejeitado, pois almeja reexame de matérias as quais já foram 

apreciadas pela sentença objurgada. Conforme relatado, a embargante 

sustenta que haveria contradição na sentença, pois, não teria 

considerado a necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados pela embargada. Com efeito, a sentença foi devidamente 

fundamentada, embasada nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos da parte autora 

não foram acolhidos. Portanto, não verificada a contradição aventada, os 

presentes embargos devem ser rejeitados. O reexame dos fatos e 

argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto deste recurso, uma 

vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, sem demonstração 

de contradição, omissão ou obscuridade, não há que se falar em 

acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no 

mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000596-45.2018.8.11.0004 Promovente: LEONARDO ANDRE 

DA MATA Promovido: RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamado 

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que no processo nº 1002265- 70.2017.8.11.0004, 

ficou reconhecida a inexistência de qualquer conduta ilícita, e portanto 

trata-se de coisa julgada material. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. No tocante a contradição aventada em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 
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conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, a 

presente ação não se trata do mesmo objeto discutido em outra, inclusive 

em nenhum momento foi levantado pelo embargante durante o tramite 

processual a possibilidade de litispendência, e assim, tendo conhecimento 

de tal fato, seu embargos se mostra apenas protelatório. Com efeito, o 

reconhecimento do pedido inicial foram devidamente fundamentados 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 

da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001515-97.2019.8.11.0004 Promovente: LUCIANE SOARES DE 

OLIVEIRA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada VIVO S.A., alegando a existência de OBSCURIDADE, 

visto que, a presente demanda foi julgada procedente, todavia, a 

embargante apresentou telas sistêmicas que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Os embargos foram opostos no prazo legal. A 

parte embargada não apresentou contrarrazões. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

obscuridade na sentença, pois, não teria considerado as telas sistêmicas 

acostadas aos autos, vez que constituem prova robusta de que houve a 

contratação do serviço pela parte reclamante/embargada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE DOS SANTOS OAB - SP252889 (ADVOGADO(A))

DALILA RIBEIRO CORREA OAB - SP251150 (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR OAB - SP401158 

(ADVOGADO(A))

CARLOS VIEIRA COTRIM OAB - SP69218 (ADVOGADO(A))

CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM CASSAROTTI OAB - SP273302 

(ADVOGADO(A))

OSVALDO LINO PIMENTEL NETO OAB - MG139679 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE OAB - SP169005 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000069-93.2018.8.11.0004 Promovente: CLEONICE NIMIA 

Promovido: ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA 

INTERNET LTDA - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

oferecido pela reclamada acima mencionada alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida aduzindo que não realizou nenhuma 

cobrança em desfavor da autora, não podendo ser solidariamente 

responsável. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, os 

argumentos proferidos em sentença, foram devidamente fundamentados 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 

da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010939-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8010939-15.2017.8.11.0004 Promovente: JEREMIAS DA SILVA 

SOUSA Promovido: OI S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

oferecido pela reclamada OI S.A, alegando existência de OMISSÃO na 

sentença proferida argumentando da existência de excesso de execução, 

buscando a rediscussão novamente dos embargos a execução. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os argumentos foram devidamente 

fundamentados inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à 

livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LOURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES OAB - MT25374/O 

(ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001638-32.2018.8.11.0004 Promovente: WANDERSON LOURO 

DOS SANTOS Promovido: OI S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada OI S/A alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida, sob argumento de que os danos 

materiais pleiteados pelo autor foram indevidos, visto que comprovados o 

pagamento somente da quantia de R$1.380,00 (mil, trezentos e oitenta 

reais). Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, 

cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, em sede de contestação a empresa reclamada 

não impugnou os valores pleiteados pelo autor, mantendo-se a afirmar 

apenas que a cobrança era legitima. Pois bem, foi reconhecido em 

sentença a cobrança indevida e portanto acolhido o pedido do autor, e é 

certo que decaiu o direito da ré de impugnar qualquer valor nesta fase 

processual. Ainda, os argumentos proferidos em sentença, foram 

devidamente fundamentados inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AVENOR PRADO MENDES 00237980177 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001186-22.2018.8.11.0004 Promovente: AVENOR PRADO 

MENDES Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 
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termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada CLARO S.A. alegando 

existência de OMISSÃO na sentença proferida, sob argumento de que não 

foram devidamente analisados os documentos apresentados pela ré que 

comprovam o vínculo contratual. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, os 

argumentos proferidos em sentença, foram devidamente fundamentados 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 

da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001440-58.2019.8.11.0004 Promovente: WARLEY LEONEL 

VILELA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte autora apresenta EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO no id. 28552747, aduzindo OMISSÃO sob argumento de 

que a tutela liminar não foi confirmada em sentença, sendo necessário em 

caso de futuro descumprimento pela ré em realizar nova inserção. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram PARCIAL guarida. Com 

efeito, a tutela liminar concedida foi no sentido de que a ré suspendesse 

as cobranças e excluísse dos registros a negativação discutida, o que foi 

devidamente cumprido, devendo a tutela ser REVOGADA pela perda do 

objeto. No entanto, verifica-se OMISSÃO no dispositivo da sentença 

quanto a declaração de inexistência do débito, devendo tal determinação 

ser incluída. Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO PARCIALMENTE, para INCLUIR no 

dispositivo da sentença: c) REVOGO a tutela concedida em razão da 

perda do objeto. d) DECLARO INEXISTENTE o débito discutido neste 

processo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDA MARIZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000980-08.2018.8.11.0004 Promovente: GLEIDA MARIZA 

COSTA Promovido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamado COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL alegando existência de CONTRADIÇÃO 

na sentença proferida, sob argumento de que apesar de restar verificado 

que as cobranças foram indevidas alegou que não agiu de má-fé, e assim 

deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, restou verificado que a ré agiu com falha na 

prestação do serviço, o que não tem relação com a má-fé, não havendo 

que se falar de qualquer contradição na sentença proferida. Quanto aos 

demais argumentos proferidos em sentença, foram devidamente 

fundamentados inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à 

livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002159-74.2018.8.11.0004 Promovente: THAIS APARECIDA 

ALVES Promovido: N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte autora apresenta EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE no id. 24987094, aduzindo 

OMISSÃO sob argumento de que não foi intimada da audiência de 

conciliação, conforme se observa pelo mandado de intimação, não 

podendo o processo ser extinto por contumácia. Analisando detidamente a 

situação apresentada, em que pese a certidão do oficial de justiça, 

verifica-se no id. 17816163 que foi pessoa estranha a lide que recebeu a 

intimação da audiência, e na época considerando que a autora não 

possuía advogado habilitado, evidente a nulidade processual, devendo a 

sentença atacada ser revogada vez que reveste de inteira 

CONTRADIÇÃO. Diante do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, para revogar a sentença lançada no id. 

21985654, devendo ser designado nova data de audiência de conciliação 

com a devida intimação das partes e prosseguimento do feito. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000897-55.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE CARLOS 

RODRIGUES DE SOUSA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamante JOSE CARLOS 

RODRIGUES DE SOUSA alegando existência de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

e OBSCURIDADE na sentença proferida, sob argumento de que a 

nomenclatura da ação está incorreta e ainda que foi afirmado na sentença 

que a autora não impugnou a alegação em sede de contestação, existindo 

contradição neste posto. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, ao 

mencionar na sentença que a autora não impugnou, se refere a não 

comprovação do pagamento das parcelas discutidas, sendo que os 

argumentos proferidos em sentença, foram devidamente fundamentados 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 

da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Ainda, quanto a alegação da nomenclatura da sentença tange 

apenas erro material, corrigível de ofício, sendo certo que a autora pleiteou 

danos morais em razão de protesto indevido e foi verificado que o 

protesto não foi indevido, demonstrando que não se trata de sentença 

diversa dos autos, mas somente erro material. Diante do exposto, SUGIRO 

o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Oportunamente, ex officio, RETIFICO o início do 5º parágrafo 

do tópico “2.2 mérito” para: “A autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO(...)”, mantendo os demais 

termos da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SOUSA BELÉM (REQUERIDO)

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SILLAS LACERDA OAB - MT0004454A (ADVOGADO(A))

LUIZ DA CUNHA OAB - MT0012111A (ADVOGADO(A))

TULIO MORTOZA LACERDA OAB - MT15039/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001710-19.2018.8.11.0004 Promovente: LUCIANE MARIA 

RANGEL Promovido: CHARLES SOUSA BELÉM/ VALE FORMOSO 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pela reclamante LUCIANE MARIA RANGEL 

alegando existência de OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO na sentença proferida 

sob os seguintes argumentos: a) Que não foi oportunizado a realização da 

audiência de instrução, ocorrendo cerceamento de defesa. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 
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se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em 

sentença, que o juiz não está obrigado à responder todas as alegações 

das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, bem como foi afirmado que o processo estava apto para 

julgamento antecipado da lide. Isso porque, a parte autora em nenhum 

momento relacionou as provas que pretenderia produzir através da 

audiência de instrução, não sendo verificado pelos elementos constantes 

no processo, nenhum ponto controvertido, e ainda em audiência de 

conciliação (id. 17659567) foi informado que os autos seriam 

encaminhados para sentença, não havendo qualquer oposição da 

reclamante, e dessa forma improcede qualquer alegação de cerceamento 

de defesa. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000023-70.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALESSANDRA 

FERREIRA Polo Passivo: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA.; PIRELLI PNEUS LTDA e SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, 

PECAS E SERVICOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, constato que as Requeridas FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.; PIRELLI PNEUS LTDA e SAGA DETROIT 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, arguiram a 

preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da 

complexidade da causa pois, segundo elas, seria necessária a realização 

de prova técnica pericial complexa a fim de se aferir se os danos dos 

pneus do veículo da Autora padeceram de defeitos ou se foram 

danificados em decorrência de fato de terceiro/culpa exclusiva do 

consumidor. O que não merece acolhimento. Isso porque não é necessária 

a produção de prova pericial, vez que há elementos suficientes para o 

livre convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se tratar de causa 

complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Quanto as arguições 

de ilegitimidade passiva aventadas. Também não merecem prosperar, haja 

vista que, os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da lei 8.078/90, 

estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que 

concorrerem para o dano. Corroborado a isso, as Requeridas fazem parte 

da cadeia de consumo pois os serviços e produtos oferecidos são 

interligados de modo que, os pneus já saem da fábrica no veículo e a 

concessionária é autorizada pelo fabricante para fazer os reparos, 

portanto, patente a solidariedade das reclamadas. Acerca desta temática, 

a Corte Cidadã (STJ) pacificou o entendimento: “O entendimento desta 

Corte Superior é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem 

solidariamente pelos danos causados ao consumidor (...)” (STJ - AgInt nos 

EDcl no AREsp: 1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE) Ultrapassadas as preliminares, passo a análise de 

mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

pugnando a autora pelo ressarcimento de valores gastos com a troca de 

pneus os quais, supostamente, vieram com defeito de fabricação. Afirma 

que após entregar o veículo na terceira reclamada, recebeu uma ligação 

de um funcionário da mesma informando que ela deveria realizar a troca 

dos pneus dianteiros pois, estes estavam cheios de buracos. Indignada 

com a situação, informou ao preposto que o veículo possuía apenas 

12.000 Km e que os pneus eram apropriados para uso misto, isto é, 

asfalto, terra e cascalho, momento em que o funcionário informou a ela 

que realizaria a troca para que pudesse seguir viagem e depois resolveria 

com a montadora. Contudo, ao ir até a concessionária para buscar o 

veículo foi informada que deveria pagar pelos pneus que haviam sido 

trocados. Assim, pleiteia a restituição dos valores pagos pelos pneus. Em 

sede de contestação a Reclamada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS 

BRASIL LTDA, aduz que concede garantia de fabricação a todos os seus 

consumidores e se compromete a efetuar, sem ônus ao proprietário, a 

reparação e/ou substituição de peças, desde que seja constatado vício de 

fabricação, o que não foi verificado no caso em questão, pois, foi 

constatado mau uso veículo. Pugnando, assim pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Também em contestação a Reclamada PIRELLI PNEUS 

LTDA., aduz que com base unicamente nos documentos e nas 

informações prestadas pela Autora, não há como concluir que os 

supostos problemas relatados ocorreram em razão da má fabricação dos 

produtos. Já a reclamada, SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VÉICULOS, 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, em síntese, aduz que não há provas das 

alegações da parte autora. E que se há responsabilidade pelo vício esta é 

da reclamada Pirelli. Pois bem. Havendo vício de qualidade no produto, 

tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe 

diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir que o vício seja 

sanado. Isso não ocorrendo, com fulcro no disposto no artigo 18, §§ 1º e 

2º do CDC, o consumidor poderá 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.” Denota-se dos autos, que no caso 

em questão, há prazo convencionado para a garantia, nesse sentido, não 

incide o prazo legal de 30 dias (artigo 18, § 1º do CDC) mas sim, o prazo 

de 36 (trinta e seis) meses convencionado no contrato entre as partes (ID 

17329835), contados a partir da emissão da nota fiscal de aquisição do 

veículo (25/08/2017), isto é, até 25/08/2020. Assim, verifica-se dos autos 

que a parte autora buscou sanar o vício junto a primeira requerida, no 

entanto, foi realizado o reparo no produto com custo adicional à autora, 

diferentemente do disposto no contrato (ID 17329835), haja vista, ter sido 

convencionado que o reparo de peças e acessórios dentro do período de 

garantia não geraria custos adicionais ao consumidor. Portanto, 

encontra-se caracterizado o ato ilícito. Com efeito, entende-se que é 

devido o pedido de dano material, no que tange a quantia de R$ 1.333,22 

(mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), que deve ser 

restituída a reclamante. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para SOLIDARIAMENTE: B) CONDENAR as Reclamadas FCA FIAT 
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CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.; PIRELLI PNEUS LTDA e SAGA 

DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, ao 

pagamento da quantia de R$ 1.333,22 (mil, trezentos e trinta e três reais e 

vinte e dois centavos), a título de danos materiais, a autora ALESSANDRA 

FERREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PARREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO(A))

ISADORA GOUVEIA RIBEIRO OAB - GO53083 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001174-08.2018.8.11.0004 Polo Ativo: BRUNO PARREIRA DE 

MORAIS Polo Passivo: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

processo em que se lançou equivocadamente sentença de natureza 

distinta da presente demanda. Na realidade cuida-se de ato totalmente 

estranho a este processo, não possuindo nenhuma eficácia jurídica, vez 

que este juízo não se ocupou da causa que nele se discute além de 

condenar pessoa estranha à relação processual, maltratando o disposto 

no artigo 506 do CPC: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes 

entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Deste modo, REVOGO 

a sentença de ID 26427920, pois, é certo que não pertence a este 

processo e deve ser extraída do bojo destes autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. 2.1 – Da Homologação do Acordo A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS e verifico que 

as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto posto, 

REVOGO a sentença de ID 26427920 lançada equivocadamente no 

sistema e determino seja anulado no sistema o lançamento relativo à 

referida sentença, extraindo-a do bojo destes autos após o trânsito em 

julgado desta decisão; Ainda, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de ID 

24697111 efetuado entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Ene Carolina F. 

Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000040-09.2019.8.11.0004 Promovente: MAIBY DA SILVA 

SANTOS Promovido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida, vez que não determinou que o autor 

devolvesse o produto, o que deve ser analisado sob pena de 

enriquecimento indevido. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, restou 

verificado na sentença que a ré não devolveu o produto ao autor depois 

de ter encaminhado para garantia, sendo certo que não há como o 

determinar que o autor devolva algo que não está em sua posse. Assim, 

os argumentos proferidos em sentença, foram devidamente 

fundamentados inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à 

livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, buscando 

alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e 

não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

EUROPA MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001746-61.2018.8.11.0004 Promovente: SAMUEL GOMES 

MOREIRA Promovido: EUROPA MOTOS LTDA – ME; SUZUKI MOTOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pelo reclamante SAMUEL 

GOMES MOREIRA alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida, sob argumento de que requereu que fosse ordenado ao 

DETRAN ESTADO DE GOIAS a transferência do veículo, sendo a omissa 

neste ponto. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, vale observar o item “a” que foi determinado ao 

DETRAN o emplacamento, sendo certo que existiu apenas um erro material 

ao não mencionar de qual estado deveria ser oficiado, o que poderia 

inclusive ser reconhecido de oficio. Assim, inexiste qualquer omissão a 

ser sanada. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Oportunamente, 

ex officio, RETIFICO o item “a” do dispositivo da sentença no id. 25321167, 

para constar DETRAN DO ESTADO DE GOIAS, mantendo-se os demais 

termos da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISER DA SILVA PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000607-40.2019.8.11.0004 Promovente: GLEISER DA SILVA 

PARADA Promovido: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO 

PRETO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no entanto, verifica-se conforme certidão 28217273 

que foram opostos INTEMPESTIVAMENTE. Com efeito, o prazo para 

oferecimento de embargos é 05 (cinco) dias, conforme previsão 1.023 

CPC, sendo que a sentença foi publicada em 28.11.2019 (id. 26428120), 

findando-se o prazo em 05.12.2019, no entanto os embargos foram 

opostos somente dia 12.12.2019, totalmente intempestivos. Assim, deixo 

de receber os presentes embargos, vez que foi apresentado fora do 

prazo legal. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010826-66.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT15569-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8010826-66.2014.8.11.0004 Promovente: MARIA CELUTA 

NAPOLIS COSTA Promovido: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamante MARIA 

CELUTA NAPOLIS COSTA alegando existência de OMISSÃO na decisão 

proferida em sede de Embargos a Execução, sob argumento de que foram 

efetuados 29 cobranças indevidas. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. No tocante a contradição aventada em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, os 

argumentos proferidos em sentença, foram devidamente fundamentados 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito 
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da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA GALDINO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

NILTON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001517-04.2018.8.11.0004 Promovente: HILDA GALDINO 

FERREIRA DE CARVALHO; NILTON MARTINS DE CARVALHO Promovido: 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelos reclamantes alegando existência de 

OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos: a) Que não foi oportunizado a realização da audiência de 

instrução, ocorrendo cerceamento de defesa; b) que se mantenha a 

decisão de julgar antecipado que julgue o pedido procedente. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em 

sentença, que o juiz não está obrigado à responder todas as alegações 

das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, bem como foi afirmado que o processo estava apto para 

julgamento antecipado da lide. Isso porque, a parte autora em nenhum 

momento relacionou as provas que pretenderia produzir através da 

audiência de instrução, não sendo verificado pelos elementos constantes 

no processo, nenhum ponto controvertido, e ainda em audiência de 

conciliação (id. 15857775) foi informado que os autos seriam 

encaminhados para sentença, não havendo qualquer oposição da 

reclamante, e dessa forma improcede qualquer alegação de cerceamento 

de defesa. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000443-75.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCINEIDE VIEIRA 

DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos 

pela parte reclamada VIVO S.A, alegando a existência de OBSCURIDADE, 

visto que, a presente demanda foi julgada procedente, todavia, a 

embargante apresentou telas sistêmicas que comprovam a contratação do 

serviço pela reclamante. Os embargos foram opostos no prazo legal. A 

parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que a parte 

embargante pretende apenas protelar o andamento do processo por meio 

dos embargos de declaração. Afirma que sentença não possui qualquer 

vício e que as telas apresentadas são unilaterais de modo que, a alegada 

contratação dos serviços não restou comprovada. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõem os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão. Tem-se a omissão quando o decisum 

se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou 

sobre um deles. Ainda, o referido vício é observado quando o Juízo deixa 

de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta 

suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado 

carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação 

sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência 

entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como 

a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 

Da análise do recurso, verifica-se que merece ser rejeitado, pois almeja 

reexame de matérias as quais já foram apreciadas pela sentença 

objurgada. Conforme relatado, a embargante sustenta que haveria 

obscuridade na sentença, pois, não teria considerado as telas sistêmicas 

acostadas aos autos, vez que constituem prova robusta de que houve a 

contratação do serviço pela parte reclamante/embargada. Com efeito, a 

sentença foi devidamente fundamentada, embasada nos motivos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo, sendo certo que os 

argumentos do réu não foram acolhidos. Portanto, não verificada a 

obscuridade aventada, os presentes embargos devem ser rejeitados. O 

reexame dos fatos e argumentos apresentados pela parte, foge ao objeto 

deste recurso, uma vez que a questão apontada já foi examinada. Assim, 

sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há que 

se falar em acolhimento dos embargos de declaração. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e no mérito os REJEITO mantendo a sentença proferida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CARLOS MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001829-43.2019.8.11.0004 Promovente: LAZARO CARLOS 

MACEDO JUNIOR Promovido: OI MOVEL S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada OI MOVEL S/A 

alegando existência de nulidade sob argumento que não houve a devida 

citação, devendo os autos retornar ao início. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. No tocante a contradição aventada 

em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, o ponto 

discutido pela ré em embargos foi devidamente analisado em sentença, 

pois foi reconhecido a habilitação nos autos como citação, conforme 

parágrafo primeiro do tópico da revelia. Assim, os argumentos proferidos 

em sentença, foram devidamente fundamentados inclusive, com 

entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento 

desde juízo amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença 

proferida. Com efeito, buscando alteração do mérito da decisão, a via 

adequada é o recurso inominado e não embargos de declaração. Diante 

do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, 

mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou 

contradição da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001593-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIORLEY GOMES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001593-28.2018.8.11.0004 Polo ativo: DIORLEY GOMES DE 

FARIA Polo passivo: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO sob o fundamento que a sentença não mencionou acerca da 

medida liminar concedida, bem como, acerca da multa aplicada. Os 

embargos foram opostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões, aduzindo que o fato de o resultado do julgamento não 

refletir integralmente o entendimento defendido pelo Embargante, não 

significa que exista qualquer vício que justifique a oposição dos presentes 

embargos. Pugnando pela rejeição dos mesmos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Verifica-se que 

ao ID 15287610, foi concedida a medida liminar para que a parte reclamada 

reestabelecesse o canal do autor, entretanto, a sentença objurgada nada 

menciona sobre a tutela concedida. Oportuno ressaltar que a medida 

liminar por não se tratar de decisão de caráter definitivo, deve ser 

confirmada pela sentença de mérito. Contudo, no que se refere ao valor 

pleiteado em virtude das astreintes fixadas, saliento que a fase de 

cumprimento da sentença é o momento para reclamá-las, posto que, 

somente poderão ser objeto de execução após a sua confirmação pela 

sentença de mérito (Resp 1200856/RS). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, CONHEÇO o presente Embargos de Declaração por serem 

tempestivos, e os ACOLHO PARCIALMENTE, incluindo no dispositivo da 

sentença: “RATIFICO A TUTELA CONCEDIDA tornando definitivos os seus 

efeitos.” Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ROVEDA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE BRITO BRINGHENTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES OAB - MT27413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000637-75.2019.8.11.0004 Embargante: LEONARDO ROVEDA 

DURAES Embargado: PEDRO PAULO DE BRITO BRINGHENTI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo reclamante LEONARDO ROVEDA DURAES, 

alegando a existência de OMISSÃO, sob argumento que a sentença não 

analisou o pedido de dano material expresso na petição inicial. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração ENCONTRAM GUARIDA. No 

tocante a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, 

cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, o autor ingressou com ação nominada como 

danos morais, porém também pleiteou danos materiais no transcorrer da 

sua petição, que acabaram não sendo analisados. Pois bem, sendo 

verificado que a sentença foi omissa neste ponto, devido a análise do 

pedido. Desse modo, diante do princípio da celeridade, evitando-se que o 

processo seja encaminhado para Turma Recursal e volte com 

determinação de nova análise processual, é devido reconhecer a omissão 
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e lançar nova decisão nos autos. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de 

OMISSÃO da decisão lançada ao id. 28272481, e RETIFICO o decisório 

exarado equivocadamente para acrescentar os tópicos que seguem: [...] 

2.2.1. Dos danos materiais O autor pretende o recebimento da quantia de 

R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais) referente a lucros 

cessantes, considerando os últimos valores recebidos pela empresa 

MEDBARRA que em razão do seu afastamento deixará de receber. Não 

merece ser acolhido o pedido do autor, pois conforme afirma prestava 

serviço de forma autônoma, de forma que o fato de ter recebido a quantia 

de R$7.170,00 nos últimos três meses não importa em afirmar que iria 

receber tal quantia nos meses posteriores. Desse modo, o pedido não 

merece ser acolhido. [...] 3. DISPOSITIVO [...] b) SUGIRO improcedência 

dos pedidos de danos materiais/lucros cessantes. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, CONHEÇO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, RETIFICANDO os termos acima mencionado, e mantendo sem 

alteração os demais termos da sentença no id. 28272481. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINHA GONCALVES WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001384-59.2018.8.11.0004 Polo ativo: DEUZINHA GONCALVES 

WEBBER Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos parte reclamada, alegando a 

existência de OMISSÃO sob o fundamento que não foi analisado o pedido 

contraposto por ela formulado. Os embargos foram opostos no prazo 

legal. A parte embargada não apresentou contrarrazões. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Verifica-se que a parte 

embargante postulou em sede de pedido contraposto a condenação da 

reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.710,50 (mil, setecentos e dez 

reais e cinquenta centavos). Nota-se que houve a improcedência do 

pedido inicial, reconhecendo, portanto, que não há irregularidade na 

cobrança; entretanto, a sentença objurgada nada menciona sobre o 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada. Nesse contexto, 

verifico a existência de omissão, a qual deverá ser sanada. Assim, uma 

vez reconhecida a regularidade da cobrança, o pedido contraposto 

deverá ser acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO o 

presente Embargos de Declaração por serem tempestivos, e o ACOLHO, 

incluindo no dispositivo da sentença: “(...) SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, 

inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora DEUZINHA 

GONCALVES WEBBER a pagar à quantia de R$ 1.710,50 (mil, setecentos 

e dez reais e cinquenta centavos) à Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do 

CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 

STJ). (...)” Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010500-38.2016.8.11.0004. REQUERENTE: IDELMAR FERREIRA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. As partes celebraram 

acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade com o 

estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição. BARRA DO GARÇAS, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Autos nº 1002172-39.2019.8.11.0004 Polo ativo: NATHALIA MENDES 

RIBEIRO Polo passivo: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SPENGLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1002147-26.2019.8.11.0004. REQUERENTE: IVO SPENGLER REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência 

de conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Apesar da certidão retro, não há como deixar de entender que a parte 

tinha plena ciência da solenidade, pois que já sai ciente quando da 
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distribuição do feito. Mister a extinção da presente demanda sem a 

resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, 

e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMERSON PEREIRA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000024-55.2019.8.11.0004. INTERESSADO: ODIMERSON PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099\95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois que a 

relação de Direito Material envolve ambas as partes. Deveras, caso haja a 

determinação de anulação das multas, a sentença irradiará efeitos em 

relação à parte requerida, portanto, sua legitimidade passiva remanesce 

incólume. Também não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, pois 

que não há vedação expressa do ordenamento jurídico. Afastam-se as 

preliminares arguidas. Passa-se à análise do mérito da causa. Os pedidos 

iniciais procedem em parte. Apesar da parte requerente não trazer 

nenhum documento que abone a alegação de transferência do veículo (o 

que culminaria na improcedência dos pedidos exordiais), a situação do 

requerente não pode permanecer sem qualquer solução. A anulação das 

multas e débitos não pode ocorre, justamente pela falta de qualquer 

comprovação da transferência do bem. Contudo, parece bastante salutar 

o bloqueio do veículo, com vistas à cessação da incidência de multas e 

penalidades de trânsito. A procedência parcial dos pedidos iniciais, sob 

esta ótica, deve prevalecer. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por ODIMERSON PEREIRA LEITE em face de DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DETRAN, para para determinar o bloqueio administrativo do 

veículo descrito na prefacial, à luz do art. 134 do CTB. Julgo extinto este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. BARRA DO GARÇAS, 29 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOIE SUPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ROBERTA SAITO OAB - SP211299 (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

ANDRE KOSHIRO SAITO OAB - SP187042 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000633-38.2019.8.11.0004 Promovente: LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO Promovido: JOIE SUPLEMENTOS EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela parte reclamada, 

aduzindo que a sentença foi contraditória, visto que, condenou a parte 

autora em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas 

processuais, porém, no parágrafo seguinte menciona que não haveria 

custas e honorários. Os embargos foram opostos no prazo legal. A parte 

autora, ora embargada, apresentou contrarrazões aduzindo, em síntese, 

que não foi analisado o conteúdo probatório dos autos e que é impossível 

a sua condenação em litigância de má-fé e custas processuais. Aduz, 

ainda, que os pedidos da parte embargada não merecem prosperar. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir 

erro material. Com efeito, muito embora a redação do art. 55 da lei 9.099/95 

seja clara ao afirmar que “a sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé”, a afirmação feita após o dispositivo da sentença, pode 

ter gerado dúvidas quanto à interpretação da condenação mencionada 

anteriormente. Assim, para que não pairem dúvidas quanto à condenação 

mencionada e para que seja sanada a contradição aventada, a frase “Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95” deve ser extraída do dispositivo. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

ACOLHO, para extrair da parte dispositiva a seguinte frase “Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”, 

mantendo INCÓLUME o restante da sentença. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002165-81.2018.8.11.0004 Polo ativo: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Polo passivo: BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pela promovida, alegando a 

existência de CONTRADIÇÃO e OMISSÃO, sob argumento de que não 

haveria a sentença mencionado o prazo para cumprimento da obrigação 

de fazer e ainda, que em razão de existir outro processo, o pleito atual 

deve ser julgado improcedente. Os embargos foram opostos no prazo 

legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que a parte 

Embargante apenas tenta procrastinar o feito e rediscutir a matéria já 

analisada, o que é de total impertinência processual. Ressalta, ainda que a 

irresignação da parte Embargante deve ser manifestada através de 

recurso específico. No tocante a contradição e a omissão aventadas em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor. A propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 
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processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) In casu, não 

ocorreu contradição e omissão, mas sim, o entendimento do Juízo no que 

se refere a procedência do pleito autoral e dos danos sofridos. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002165-81.2018.8.11.0004 Polo ativo: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Polo passivo: BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado pela promovida, alegando a 

existência de CONTRADIÇÃO e OMISSÃO, sob argumento de que não 

haveria a sentença mencionado o prazo para cumprimento da obrigação 

de fazer e ainda, que em razão de existir outro processo, o pleito atual 

deve ser julgado improcedente. Os embargos foram opostos no prazo 

legal. A parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que a parte 

Embargante apenas tenta procrastinar o feito e rediscutir a matéria já 

analisada, o que é de total impertinência processual. Ressalta, ainda que a 

irresignação da parte Embargante deve ser manifestada através de 

recurso específico. No tocante a contradição e a omissão aventadas em 

sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor. A propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) In casu, não 

ocorreu contradição e omissão, mas sim, o entendimento do Juízo no que 

se refere a procedência do pleito autoral e dos danos sofridos. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1001519-37.2019.8.11.0004. REQUERENTE: FERNANDO DA FONSECA 

MELO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da existência de questão preliminar, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. A alegação de falta de 

interesse processual, pela ausência de contato prévio, bordeia a litigância 

de má-fé, tendo em conta o entendimento pretoriano, que dispensa tal ato 

como corolário do acesso à Justiça. Afasta-se a preliminar e arguida. 

Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. O anterior 

contrato encetado já estava rescindido, quando do encaminhamento do 

nome do requerente aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida não 

conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida 

sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

FERNANDO DA FONSECA MELO, para: (i) declara inexistente o débito 

descrito na prefacial; e, (ii) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, os quais devem 

ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o necessário. Sem condenação em honorários advocatícios, à 

luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BOMFIM COSTA (REQUERIDO)

HILDEBRANDO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8011813-34.2016.8.11.0004. REQUERENTE: ARCALINO QUIRINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: HILDEBRANDO RAMOS DA SILVA, SIDNEY BOMFIM 

COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Inicialmente, à luz do art. 274, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, reputo válida a intimação da parte requerente, tendo em 

conta que a respectiva missiva foi encaminhada ao endereço indicado por 

esta. Diante da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua 

desistência em relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado 

longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer outro pedido, 

ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com 

esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010334-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PINTO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010334-40.2015.8.11.0004. EXEQUENTE: VALDEIR PINTO MONTEIRO 

EXECUTADO: RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, à luz do 

art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputo válida a 

intimação da parte requerente, tendo em conta que a respectiva missiva 

foi encaminhada ao endereço indicado por esta. Diante da inércia da parte 

requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta 

demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente 

não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. BARRA 

DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000608-25.2019.8.11.0004. REQUERENTE: VALDIR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de 

conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011600-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMÁS UARANACED (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8011600-28.2016.8.11.0004. EXEQUENTE: ROMILTON FERNANDES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: TOMÁS UARANACED Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, à luz do 

art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputo válida a 

intimação da parte requerente, tendo em conta que a respectiva missiva 

foi encaminhada ao endereço indicado por esta. Diante da inércia da parte 

requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta 

demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente 

não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESULINO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PEREIRA CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010222-37.2016.8.11.0004. EXEQUENTE: JESULINO FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ARLINDO PEREIRA CORREIA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, à luz do 

art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputo válida a 

intimação da parte requerente, tendo em conta que a respectiva missiva 

foi encaminhada ao endereço indicado por esta. Diante da inércia da parte 

requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta 

demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente 

não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001847-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZA AURELINA ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 
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1001847-35.2017.8.11.0004. REQUERENTE: GLEIZA AURELINA ALVES 

FERNANDES REQUERIDO: PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME, RICARDO 

LEMES CAMILO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Inicialmente, à luz do art. 274, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, reputo válida a intimação da parte requerente, 

tendo em conta que a respectiva missiva foi encaminhada ao endereço 

indicado por esta. Diante da inércia da parte requerente, mister 

considerarmos sua desistência em relação a esta demanda; assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer 

outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer 

prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000977-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BATISTA MENDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000977-19.2019.8.11.0004. EXEQUENTE: ANGELA MARIA BATISTA 

MENDES SILVA EXECUTADO: FERNANDO JOSE DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Diante 

da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua desistência em 

relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte 

requerente não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. BARRA 

DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012210-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES (EXECUTADO)

JUDITH DIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8012210-93.2016.8.11.0004. EXEQUENTE: JOSE SILVA DO NASCIMENTO 

EXECUTADO: JUDITH DIAS TEIXEIRA, EURIPEDES LUIZ ESTEVES Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Diante da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua 

desistência em relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado 

longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer outro pedido, 

ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com 

esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000737-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN NOGUEIRA DE FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA BARROSO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000737-30.2019.8.11.0004. EXEQUENTE: MIRIAN NOGUEIRA DE FARIA 

EXECUTADO: MARCELO DA SILVA BARROSO GARCIA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Diante 

da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua desistência em 

relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte 

requerente não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. BARRA 

DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT25629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECY NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000171-81.2019.8.11.0004. EXEQUENTE: BALIZA COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDECY NUNES 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Diante da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua 

desistência em relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Com efeito, passado 

longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer outro pedido, 

ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com 

esta demanda. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013029-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAVANELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8013029-30.2016.8.11.0004. EXEQUENTE: MARCELO TOLEDO PEREIRA 

EXECUTADO: ROGERIO RAVANELLI Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Diante da inércia da parte 

requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta 

demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe. Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente 

não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à 

luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem sustas. Sem 

honorários advocatícios. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. BARRA DO GARÇAS, 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1001687-73.2018.8.11.0004. REQUERENTE: P. A. L. S. REQUERIDO: 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na decisão 

exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o 

remédio processual apropriado. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. BARRA DO 

GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1002049-75.2018.8.11.0004. REQUERENTE: AUGUSTA MARTINS DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO, COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos, aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela 

sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há 

para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de 

maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. A 

irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o remédio 

processual apropriado. Cediço que o recurso interposto não possui efeito 

suspensivo (Lei n.º 9099/95, art. 43). Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. RECEBO o 

recurso interposto. Contrarrazões encartadas aos autos . 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio TJ/MT, com as cautelas devidas 

e as nossas homenagens. Intimem-se. BARRA DO GARÇAS, 30 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1002049-75.2018.8.11.0004. REQUERENTE: AUGUSTA MARTINS DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO, COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos, aludindo omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela 

sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há 

para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de 

maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados vícios. A 

irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o remédio 

processual apropriado. Cediço que o recurso interposto não possui efeito 

suspensivo (Lei n.º 9099/95, art. 43). Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. RECEBO o 

recurso interposto. Contrarrazões encartadas aos autos . 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio TJ/MT, com as cautelas devidas 

e as nossas homenagens. Intimem-se. BARRA DO GARÇAS, 30 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES BEJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BORGES E BELE (REQUERIDO)

JONVANI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000210-49.2017.8.11.0004. REQUERENTE: JOSE GONCALVES BEJOS 

REQUERIDO: VERA LUCIA BORGES E BELE, JONVANI ALVES DE SOUZA 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Ofensas 

e palavras rudes contra o Poder Judiciário, seus Agentes ou as decisões 

destes não se prestam a lastrear embargos declaratórios. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1001312-72.2018.8.11.0004. REQUERENTE: JOAO MANOEL GEHM 

REQUERIDO: AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Ofensas 

e palavras rudes contra o Poder Judiciário, seus Agentes ou as decisões 

destes não se prestam a lastrear embargos declaratórios. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES NETO OAB - MT25981/O (ADVOGADO(A))

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PERNE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A Lei nº 

9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve comparecer 

pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de extinção, 

cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo representante 

legal instituído no estatuto social. O Enunciado nº 141 do FONAJE dispõe 

que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

(XXVIII Encontro - Salvador/BA).” No caso vertente, a parte autora sendo 

enquadrada como microempresa se fez representar por preposto na 

audiência de conciliação, quando deveria ter comparecido o empresário 

individual ou o sócio-dirigente, o que não aconteceu, conforme se denota 

dos documentos acostados na exordial. Nesse contexto, não há como 

permitir o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da 

impossibilidade legal da parte autora, qualificada como pessoa jurídica, 

porém com natureza de microempresa, fazer se representar por preposto 

nos Juizados Especiais. Ante o exposto, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 

2º do apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, 

abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000635-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28449458. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER OAB - MT27021/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30553269. Destarte, uma vez 
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concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002138-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1002138-64.2019.8.11.0004. EXEQUENTE: ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ANA MARIA ALVES NOGUEIRA Vistos etc. As partes 

celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade 

com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa na distribuição. BARRA DO GARÇAS, 30 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002841-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA SILVA (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))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002841-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1002841-91.2016.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de r$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres) aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

28 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005300-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO EVANGELISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1005300-32.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

28 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 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.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005903-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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M. C. S. (EXEQUENTE)

F. D. F. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO ESTACIO MARQUES OAB - RJ201980 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO ALVES SAMPAIO OAB - RJ172228 (ADVOGADO(A))

MARCELLA BRAVIM BOZI LOBATO FONSECA OAB - RJ211258 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID , impulsiono os autos para intimar a parte autora, no 

prazo legal, para manifestar sobre a constatação de ID. 27406105. 

Cáceres/MT, 28 de março de 2020. Jackline Márcia Dias Tingo Gestora 

Judiciário

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

Processo Número: 1005877-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. R. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID , 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a manifestar sobre a 

contestação de ID. 30510228. Cáceres-MT, 28 de março de 2020. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestora Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006126-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rafael Henrique de Souza (REQUERIDO)

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 Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação das partes. Cáceres, 30 de março de 2020. 

LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1007225-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) AUTOR(A): RAYONARA PARENTE DE 

LIMA. Cáceres, 30 de março de 2020. LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006698-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. A. (REQUERIDO)

E. S. (REQUERIDO)

S. S. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

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: 

1006698-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE APARECIDA SILVA DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA NADIR DE ARAUJO, SEVERO SILVA DE 

ARAUJO, ELZA SILVA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA C/C ALTERAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL proposta por ALINE APARECIDA SILVA DE ARAÚJO, em 

desfavor de MARIA NADIR DE ARAÚJO, ELZA SILVA e SEVERO SILVA 

DE ARAÚJO. 2. Ao analisar os autos, verifico que os requeridos Elza Silva 

e Severo de Araújo não apresentaram contestação, ao passo que a 

requerida Maria Nadir de Araújo concordou com os pedidos iniciais. 3. 

Nesse contexto, no que tange ao cerne da demanda, verifica-se que não 

há pretensão resistida, posto que os genitores, embora citados, não 

contestarem o pedido, motivo pelo qual decreto-lhes a revelia, sem no 

entanto aplicar seus efeitos, em decorrência do disposto no artigo 345, II, 

do CPC. 4. Anoto que ao réu revel será lícita a produção de provas, 

contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos 

autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa 

produção (art. 349, CPC). 5. Acerca do reconhecimento da maternidade 

socioafetiva, mister colacionar o entendimento do C. STJ: “No caso 

descrito, o proceder do julgador, ao não permitir que a autora 

demonstrasse os fatos alegados, configura cerceamento de defesa. De 

fato, o estabelecimento da filiação socioafetiva demanda a coexistência de 

duas circunstâncias bem definidas e dispostas, necessariamente, na 

seguinte ordem: i) vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe 

socioafetivo, ao despender expressões de afeto à criança, de ser 

reconhecido, voluntária e juridicamente como tal; e ii) configuração da 

denominada "posse de estado de filho", compreendido pela doutrina como 

a presença (não concomitante) de tractatus (tratamento, de parte à parte, 

como pai/mãe e filho); nomen (a pessoa traz consigo o nome do apontado 

pai/mãe); e fama (reconhecimento pela família e pela comunidade de 

relação de filiação), que naturalmente deve apresentar-se de forma sólida 

e duradoura. Nesse contexto, para o reconhecimento da filiação 

socioafetiva, a manifestação quanto à vontade e à voluntariedade do 

apontado pai ou mãe de ser reconhecido juridicamente como tal deve estar 

absolutamente comprovada nos autos, o que pode ser feito por qualquer 

meio idôneo e legítimo de prova. Todavia, em remanescendo dúvidas 

quanto à verificação do apontado requisito, após concedida oportunidade 

à parte de demonstrar os fatos alegados, há que se afastar, 

peremptoriamente, a configuração da filiação socioafetiva. Por oportuno, é 

de se ressaltar, inclusive, que a robustez da prova, na hipótese dos 

autos, há de ser ainda mais contundente, a considerar que o pretendido 

reconhecimento de filiação socioafetiva refere-se a pessoa já falecida. 

Nada obstante, não se pode subtrair da parte a oportunidade de 

comprovar suas alegações. Ademais, cabe ressaltar que o casamento da 

pretensa mãe com um homem, em momento posterior, não significaria que 

aquele alegado relacionamento com a mãe registral nunca existiu e, 

principalmente, que não teria havido, por parte delas, a intenção conjunta 

de "adotar" a demandante, que, segundo alega e pretende demonstrar, 
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fora criada como se filha fosse pelas referidas senhoras, mesmo depois 

do rompimento deste relacionamento. Por fim, deve-se consignar ao 

menos a possibilidade jurídica do pedido posto na inicial, acerca da dupla 

maternidade, conforme já reconhecido por esta Corte de Justiça por 

ocasião do julgamento do REsp 889.852-RS, Quarta Turma, DJe 10/8/2010 

(ressalvadas as particularidades do caso ora sob exame). Efetivamente, 

em atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da 

afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a realização do indivíduo 

como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de 

relações filiais ou a denominada multiplicidade parental, compreendida 

como expressão da realidade social, não pode passar despercebida pelo 

direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as 

provas destinadas a comprovar o estabelecimento das alegadas relações 

socioafetivas, que pressupõem, como assinalado, a observância dos 

requisitos acima referidos. REsp 1.328.380-MS, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 21/10/2014.” 6. Assim, 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). 7. 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. 8. 

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. 9. Caso a parte seja assistida pela 

Defensoria Pública e/ou pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, INTIME-A 

pessoalmente para comparecer ao órgão de representação respectivo, a 

fim de apresentar rol de testemunhas e/ou prestar informação processual 

necessária, no prazo de 05 (cinco) dias. 10. Decorrido o prazo, DÊ-SE 

vista à(ao) Defensoria Pública/Núcleo de Práticas Jurídicas para 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Saliento 

que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase 

instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado do pedido. 12. 

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, 

sentença. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000433-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000433-88.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LUCILENA MARTINS 

FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de pedido de ALVARÁ ajuizado por 

LUCILENA MARTINS FERREIRA MOURA, requerendo alvará judicial 

competente para o registro da doação feita, ainda em vida, pelo sr. José 

Orlindo Ferreira os filhos Lucilene Martins Ferreira; Silvia Helena Martins 

Ferreira Oliveira; Claudio Martins Ferreira e Mayara Marins Ferreira, do 

imóvel constante na Matricula nº 49.115, junto ao Cartório do 1º Ofício 

Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres. 2. Compulsando 

os autos, verifico que não foi juntado documento comprovando a recusa 

pelo cartório para proceder com o registro da doação alegada pela 

requerente. 3. Assim, INTIME-SE a requerente, para trazer aos autos, 

documento comprovando recusa manifesta do Cartório do 1ª Ofício da 

Comarca de Cáceres/MT em efetivar o registro de doação, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Após, faça conclusos. 

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001482-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

EDINALVA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA LORANY MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Não ha polo passivo (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: EDINALVA RAMOS DA 

SILVA, AMANDA LORANY MORAES SILVA, MARIA JOSE DA SILVA. 

Cáceres, 30 de março de 2020. LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 183198 Nr: 4165-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: J, J, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 e CARTA PRECATÓRIA, 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, 

DÊ-SE vista dos autos a Defensoria Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Cáceres/MT, 30 de março de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004870-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. J. D. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico que, nesta data, 

foi afixado no átrio do fórum o edital de citação id. 24964300. Cáceres, 14 

de outubro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006418-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO LUCIANO DOS PASSOS VANINI (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006418-09.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: ARCENIA MARCELA FREITAS 

DOS SANTOS EXECUTADO: SEBASTIÃO LUCIANO DOS PASSOS VANINI 

Vistos. 1. Considerando o lapso temporal da última atualização, bem como 

tendo em conta que já houve pagamento parcial do débito, saindo aqui o 

cálculo um pouco da simplicidade, mesmo que minimamente, REMETAM-SE 

os autos á contadoria judicial, a fim de que seja atualizado o débito 

alimentar no prazo de 05 (cinco) dias. Com a atualização, INTIME-SE o 

devedor executado, pessoalmente, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar a diferença do pagamento 

pensão alimentícia, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da representante do 

Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, § 3.º). 2. Assim, decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000351-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

REGINA CELIA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

MARILZA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

WALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

BENEDITO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

MARILDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ESPIRITO SANTO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

JOAO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

GILSA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

EVANIL MIRANDA DE SILVA (REQUERIDO)

JANICE PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

ABRAÃO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

ZENILDO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

MARIA DA GUIA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARLI RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

EDSON RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1000351-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ PINTO DE MIRANDA, 

REGINA CELIA PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: CARLOS PINTO DE 

MIRANDA, JOAO PINTO DE MIRANDA, EVANIL MIRANDA DE SILVA, 

JANICE PINTO DE MIRANDA, MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA, BENEDITO 

PINTO DE MIRANDA, JOSE ESPIRITO SANTO PINTO DE MIRANDA, ZENILDO 

PINTO DE MIRANDA, MARLI RAMOS DA SILVA, EDSON RAMOS DA 

SILVA, VANDERLEI RAMOS DA SILVA, GILSA RAMOS DA SILVA, MARIA 

DA GUIA RAMOS DA SILVA, ABRAÃO RAMOS DA SILVA, LUIZ RAMOS 

DA SILVA, MARILZA RAMOS DA SILVA, MARILDA RAMOS DA SILVA, 

WALDIR RAMOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário em 

relação aos bens deixados pelo falecimento de JOÃO NEPOMUCENO 

PINTO DE ARRUDA e ANA PINTO DE ARRUDA, em que LUIZ PINTO DE 

MIRANDA foi nomeada inventariante. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte requerente, haja vista que o mesmo não se manifesta nos 

autos, sendo intimado por seu causídico, para juntada de documentos 

necessários ao deslinde do feito, entretanto, manteve-se inerte. 3. Ainda, 

houve a manifestação de uma das requeridas, sob alegação de que é 

inventariante nomeada para o Espólio de João Nepomuceno Pinto de 

Arruda e do Espolio de Ana Pinto de Arruda em trâmite neste mesmo juízo, 

sob o código de n. 19589, deixando o requerente 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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005442-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, promova o recolhimento do valor referente a diligência do Oficial 

de Justiça, para expedição do novo Mandado de Citação/Intimação, na 

forma pleiteada pelo autor em sua petição retro acostada ao feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004838-07.2019.8.11.0006

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:

E. B. D. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 
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1004838-07.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE, 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 VOLKSWAGEN; MODELO POLO HATCH 1.6 8V (T.FLEX) 

4P; ANO DE FABRICAÇÃO: 2009; COR: PRATA; PLACA: HIB-4828; 

CHASSI: 9BWAB09N2AP002862. 3. Possuindo o referido contrato valor 

inicial em R$ R$19.321,43 (dezenove mil trezentos e vinte e um reais e 

quarenta e três centavos), a ser restituído por meio de 60 prestações 

mensais, com vencimento final em 13/05/2022, sendo que o requerido teria 

deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que resultou na 

dívida atualizada de R$ 17.583,46 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E 

OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS 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. 22393522 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 (Id. 23899615 e anexos) oportunidade em que a parte 

requerida fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 24721409 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: VEÍCULO 

MARCA VOLKSWAGEN; MODELO POLO HATCH 1.6 8V (T.FLEX) 4P; ANO 

DE FABRICAÇÃO: 2009; COR: PRATA; PLACA: HIB-4828; CHASSI: 

9BWAB09N2AP002862. · O inadimplemento e a constituição em mora pela 

notificação extrajudicial (Id. 22393530); · 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 o VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN; MODELO POLO HATCH 1.6 8V 

(T.FLEX) 4P; ANO DE FABRICAÇÃO: 2009; COR: PRATA; PLACA: 

HIB-4828; CHASSI: 9BWAB09N2AP002862, 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

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001161-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AFONSO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES OAB - 090.642.901-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPICIO MAIDANO DOLORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO Certifico que 

a apelação foi interposta tempestivamente. Com efeito intimo a parte 

apelada/autora com o fito de que, no prazo legal, apresente contrarrazões 

recursais. Após os autos serão remetidos ao TJMT para análise recursal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001226-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBERO BIAVA (DEPRECANTE)

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JUNIOR (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001226-27.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da 9ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, observado na 

espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa 

forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito juízo deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001243-63.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

pagamento da taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Decorrido “in albis” o 

prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006389-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DE SOUZA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-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))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 
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1006389-56.2018.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto ao pedido de 

desistência da demanda pela parte autora, conforme preceitua o art. 485,§ 

6º do CPC, valendo-se o silêncio como concordância. 2. Transcorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS 

para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARTINS VANNI OAB - RS113860 (ADVOGADO(A))

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI ANTONIO BERNARDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

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 

1000412-20.2017.8.11.0006. Vistos. 1. Ao Id. 25476323 a parte requerida 

pugnou pelo início da fase de cumprimento de sentença a fim de que a 

parte autora promova a baixa na restrição do veículo nos termos do 

contrato entabulado. 2. Aos Ids. 25622284 e 25622285 a parte autora 

informou que procedeu à baixa na restrição do veículo, apresentando 

documentos comprobatórios. 3. Isto posto, visto que desde out/2019 as 

partes não se manifestam nos autos, o arquivamento é a medida que se 

impõe. 4. Assim, ARQUIVEM-SE os autos nos termos da de Id. 24253392, 

com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003200-70.2018.8.11.0006

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:

VANIA LOURENCA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônica n.º 

1003200-70.2018.8.11.0006. Vistos 1. Em atenção à manifestação da 

parte requerida ao Id. 24725141, visto que ainda não houve tentativa de 

conciliação das partes, DETERMINO a designação audiência de conciliação 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 2. INTIMEM-SE as partes através 

de seu advogado/defensor constituído, via DJE, para o comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada. 3. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, o que deverá ser 

lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e REMATA-OS CONCLUSOS. 

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004094-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DIAS (AUTOR(A))

JAQUELINE APARECIDA LARA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE GONCALVES MENDES (REU)

RUTE GONCALVES MENDES (REU)

ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES MENDES (REU)

ESPOLIO DE JOSELINA GONÇALVES MENDES (REU)

LAIDE GONCALVES MENDES (REU)

Outros Interessados:

JANAINA SANTOS DA COSTA (CONFINANTES)

MARENY CAMPOS MORAIS GOMES (CONFINANTES)

JUAREZ DA SILVA MAGALHAES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Certifico 

que a parte requerida JANAINA, MARENY e JUAREZ apesar de citados, 

deixaram transcorrer o prazo in albis para manifestação. Com efeito 

impulsiono o feito para intimar a parte autora, com a finalidade de que no 

prazo de 15 dias, manifeste no processo requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001270-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI DOS REIS BEIJARANO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Certifico 

que decorreu o prazo de suspensão dos autos. Com efeito impulsiono o 

feito, para intimar a parte autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, promovendo o andamento do feito e requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001684-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELENE MORO HOFFMANN - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Certifico 

que a parte requerida apesar de devidamente citada e intimada 

permaneceu inerte. Com efeito intimo a parte autora com a finalidade que, 

no prazo de 15 dias, manifeste no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006743-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIO NEPONOCENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Certifico 

que s.m.j a contestação/reconvenção retro foi apresentada 

intempestivamente. Com efeito intimo a parte autora para fins de acostar 

aos autos réplica/impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001226-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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WELLINGTON BARBERO BIAVA (DEPRECANTE)

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARBERO BIAVA OAB - MS11231 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JUNIOR OAB - MS11229 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimo a 

parte autora, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento do valor referente ao cumprimento da diligência pelo Oficial 

de Justiça, sob pena de devolução da missiva se cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MIRANDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

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 

1000655-56.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

VINICIUS MIRANDA FERREIRA em face de AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA, 

ambos qualificados nos autos. 2. Os fatos narrados na inicial, bem como 

os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão 

de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se 

trata de relação consumerista, com possível lesão à parte consumidora, 

restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. 3. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a 

contrario sensu. 4. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela feito pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida 

PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança das parcelas 

vincendas, bem como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos 

cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que 

PROCEDA com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 

conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data 

da citação/ intimação desta decisão. 5. Tratando-se a demanda de direitos 

disponíveis, DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 6. INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados via DJE para o comparecimento à 

audiência de conciliação designada, consoante determinação do art. 334, 

§3º do CPC. 7. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida por meio de carta no 

endereço informado, nos termos do art. 248 do CPC/2015, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do CPC/2015. 8. A parte requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do CPC/2015, devendo ser certificado o prazo destes 

instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 9. Na hipótese de os requeridos 

alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC/2015, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC/2015. 10. Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, apresentadas ou não contestação e réplica, 

o que deverá ser, RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins do 

artigo 347 do CPC/2015. 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002008-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (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 

1002008-05.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor VALDETE PEREIRA RIBEIRO, 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: VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 

8V FLEX 4P ETA./GAS; ANO/MOD: 2009/2010; COR: BRANCA; CHASSI: 

9BWAA05U8AP016698; PLACA: NJP-5086; RENAVAM: 149505329. 3. 

Possuindo o referido contrato valor inicial em R$ 16.850,78 (dezesseis mil, 

oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), a ser restituído 

por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais sucessivas, no valor 

de R$ 607,49 (seiscentos e sete reais e quarenta e nove centavos) cada, 

com vencimento inicial em 02/07/2015 e final em 13/07/2019, sendo que a 

parte requerida teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o 

que resultou na dívida atualizada de R$ 4.080,84 (quatro mil e oitenta reais 

e oitenta e quatro 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. 

13033263 e anexos) a parte requerente juntou cópias do contrato firmado 

e a notificação extrajudicial requerida constando no AR como “mudou-se”. 

6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 13422008. 7. O veículo fora 

apreendido, conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de 

Justiça (Id. 17557771 e anexos) oportunidade em que a parte requerida 

fora citada. 8. Conforme certidão de Id. 18091009 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. 18320257). 10. Vieram os autos 

conclusos. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. 

Inicialmente, quanto à notificação extrajudicial de Id. 13033305, que se 

restou infrutífera a entrega da correspondência ao requerido, constando 

no Aviso de Recebimento (AR) como “mudou-se”, cumpre esclarecer que 

apesar de não entregue ao destinatário, a comprovação da mora é válida, 

em razão de constar o mesmo endereço do contrato e o devedor ter se 

mudado sem comunicar ao credor. Neste sentido entendeu o TJ/SP no 

seguinte julgado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O 

ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSIGNADO NO CONTRATO. AVISO DE 

RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". OBRIGAÇÃO DO 

DEVEDOR EM COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO HONRADA. 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA FIM DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. É válida a notificação extrajudicial 

para comprovação da mora se ela é enviada para o mesmo endereço 

constante no contrato e não recebida porque o devedor mudou-se sem 

comunicar sua mudança.(TJ-SP 10004285820178260037 SP 

1000428-58.2017.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, Data de 
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Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/07/2017).” (grifei e negritei) 12. Passo seguinte, 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. 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: VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 

8V FLEX 4P ETA./GAS; ANO/MOD: 2009/2010; COR: BRANCA; CHASSI: 

9BWAA05U8AP016698; PLACA: NJP-5086; RENAVAM: 149505329; · O 

inadimplemento e a constituição em mora pela notificação extrajudicial 

constando como “mudou-se” (Id. 13033305); · 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: VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 

1.0 8V FLEX 4P ETA./GAS; ANO/MOD: 2009/2010; COR: BRANCA; 

CHASSI: 9BWAA05U8AP016698; PLACA: NJP-5086; RENAVAM: 

149505329, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004384-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES OAB - MT23447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1004384-27.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. SELMA 

REGINA SILVA DA COSTA promove AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 

CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor 

de BENEDITO DO AMARAL, ambos qualificados nos autos. 2. Após alguns 

atos processuais, informou a parte autora o desinteresse no 

prosseguimento da vertente demanda, pugnando, assim, pela extinção 

sem resolução do mérito. 3. Sendo intimada a parte requerida para 

manifestar quanto ao pedido de desistência sob pena de concordância (Id. 

30567655), esta quedou-se silente conforme certificado ao Id. 30733584. 

4. É o relato do necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. Primeiramente, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, se 

houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 9. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006337-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI EURICO DA SILVA (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 

1006337-26.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA em desfavor de DAVI EURICO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte 

requerente que firmou junto ao requerido contrato de consórcio, sendo o 

requerido contemplado com o seguinte bem: MOTOCICLETA YAMAHA 

MODELO YBR 125I FACTOR ED; ANO/MOD: 2018/2018; CHASSI: 

9C6RE2120J0017253; RENAVAM: 01158071636; PLACA: QCY-8775. 3. 

Possuindo o referido contrato valor inicial do bem em R$8.999,00 (oito mil 

novecentos e noventa e nove reais), sendo o saldo devedor do bem no 

ato da contemplação em R$ 7.618,20 (sete mil seiscentos e dezoito reais e 

vinte centavos), com o não cumprimento do pagamento nos termos do 

contrato de adesão do grupo de consórcio, a inadimplência resultou na 

dívida atualizada de R$ 6.100,26 (seis mil e cem reais e vinte e seis 

centavos) conforme cálculo de Id. 25832645. 4. Após tecer suas razões 

de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem. 

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. 

25832134 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. 25903634. 7. O veículo fora apreendido, conforme se 

extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Ids. 27145473, 

27146899 e 27147772) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 

8. Conforme certidão de Id. 28965516 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 

YAMAHA MODELO YBR 125I FACTOR ED; ANO/MOD: 2018/2018; CHASSI: 

9C6RE2120J0017253; RENAVAM: 01158071636; PLACA: QCY-8775; · O 

inadimplemento e a constituição em mora pela notificação extrajudicial (Id. 

25832644); · 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 YAMAHA 

MODELO YBR 125I FACTOR ED; ANO/MOD: 2018/2018; CHASSI: 

9C6RE2120J0017253; RENAVAM: 01158071636; PLACA: QCY-8775, 

concedendo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 

911/69. 15. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002809-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO DA CRUZ MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo Judicial Eletrônico nº 

1002809-81.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de LUCIVALDO DA CRUZ MENDES, 

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 VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 

8V 4P; CHASSI N.º 9BWAA05U0BP143558; ANO/MOD: 2011/2011; COR: 

PRATA; PLACA: NJW-5791; RENAVAM: 000302099859. 3. Possuindo o 

referido contrato valor inicial em R$ 13.887,43 (treze mil oitocentos e 

oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) a ser restituído por meio 

de 36 (trinta e seis) prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 

569,08 (quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos) cada, com 

vencimento inicial em 04/02/2019 e final em 16/01/2022, sendo que o 

requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das parcelas, o que 

resultou na dívida atualizada de R$ 19.983,52 (dezenove mil novecentos e 

oitenta e três 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. 20235151 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. 20299183. 7. O veículo fora apreendido, 

conforme se extrai da documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Ids. 

21799586 e 21799590) oportunidade em que a parte requerida fora citada. 

8. Conforme certidão de Id. 22396435 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: VEÍCULO MARCA 

VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 8V 4P; CHASSI N.º 

9BWAA05U0BP143558; ANO/MOD: 2011/2011; COR: PRATA; PLACA: 

NJW-5791; RENAVAM: 000302099859; · O inadimplemento e a constituição 

em mora pela notificação extrajudicial (Id. 20235161); · 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 o VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN; MODELO: GOL (TREND) G5 1.0 

8V 4P; CHASSI N.º 9BWAA05U0BP143558; ANO/MOD: 2011/2011; COR: 

PRATA; PLACA: NJW-5791; RENAVAM: 000302099859, 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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001550-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

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 . 

1001550-51.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 57.563,37 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE HENRIQUE PAESANO 

MONTEIRO JUNIOR Endereço: RUA DOS AVIADORES, 35, SANTOS 

DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: Intimação da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 70,00 (setenta reais), visando o cumprimento da solicitação de ID- 

28771278 . Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante Cáceres MT., 28 de março de 2020. Solange 

Bíscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006325-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FRANCISCO CIMA - ME (EXECUTADO)

ENIO FRANCISCO CIMA (EXECUTADO)

 

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 . 

1006325-12.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.154,70 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: J. V. ARROTEIA - ME Endereço: RUA DIRSON JOSÉ MARTINI, 1195, 

- ATÉ 599/600, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-524 POLO 
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PASSIVO: Nome: ENIO FRANCISCO CIMA - ME Endereço: Avenida José 

Pinto de Arruda, 2.740, Mercado Cima, Jardim União, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: ENIO FRANCISCO CIMA Endereço: Avenida José Pinto 

de Arruda, 2.740, Mercado Cima, Jardim União, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: Intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, efetuar o pagamento da 

diligencia do oficial de justiça no valor de R$ 70,00 ( setenta reais), a fim 

de possibilitar a expedição do mandado de penhora e avaliação. Cáceres/ 

Mt , 28 de março de 2020. Solange Bíscaro Marques Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (AUTOR(A))

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

DISVECO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo legal, apresente impugnação. Cáceres, 30 de março de 

2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 26 de setembro de 2019 as 17h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 9 de julho de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006347-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA DE FARIA RODRIGUES (REU)

SANDER JUNIO FARIA RODRIGUES (REU)

 

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 . 

1006347-70.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [Juros 

de Mora - Legais / Contratuais]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

VILMAR DIAS Endereço: travessa dos crentes, sn, cavalhada, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CARMEM MARIA DE FARIA 

RODRIGUES Endereço: Rua dos Economistas, 46, PROXIMO AO MULTIPLO 

CENTRO, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SANDER 

JUNIO FARIA RODRIGUES Endereço: Rua dos Economistas, 46, PROXIMO 

AO MULTIPLO CENTRO, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo 

em vista que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se no 

presente . Cáceres-Mt , 30 de março de 2020.a Solange Bíscaro Marques 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006920-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USTENIO RODRIGUES COELHO (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 a ser 

oportunamente expedido, a diligencia deve ser recolhida na comarca em 

que será efetivado o cumprimento. 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, 30 de março de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006197-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULSANGELA LEAL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. NOLASCO SANTOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (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 RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 
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1006197-89.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: DULSANGELA LEAL AGUIAR Endereço: Rua Mal. Rondon, 

540, SAO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: 

T. NOLASCO SANTOS - ME Endereço: RUA DOS BARREIROS, 100, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, querendo, impugnar a 

contestação de ID-29084576 Cáceres-Mt ., 30 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se no feito acerca da Petição (ID 30771356), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres, 30 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002442-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY FERREIRA SALES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação das partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze 

dias), impugnarem o laudo médico pericial (Num. 29174252 ). Cáceres/MT, 

30 de março de 2020 Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006897-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. C. P. (REQUERIDO)

 

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 . 

1006897-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 87.681,00 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS 

ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 08557-105 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

CARLOS CORDEIRO PINHEIRO Endereço: RUA DA MEMBECA, 904, SANTA 

IZABEL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: Efetuar a Intimação 

da parte autora, na pessoa de seu advogado para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de 

ID-27637231 Cáceres-Mt., 30 de março de 2020. Solange Bíscaro Marques 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006160-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENES GRADY PONTES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006160-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DENES GRADY PONTES COSTA REU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Inobstante às partes tenham postulado o 

julgamento antecipado, entendo necessário, de ofício, deliberar pela 

colheita do depoimento pessoal, com vistas a obter maiores subsídios para 

o julgamento da lide, e assim como, oportunizar nova tentativa de 

composição. Anoto que na gravação de id. 18978978 - Outros 

documentos (FormatFactory90kJndRD6F 731011025061509) o atendente 

sugeri o envio do protocolo por email, sendo manifestado interesse pelo 

Autor. Esclareçam as partes se o protocolo foi efetivamente enviado por 

email, e em tendo sido, apresentem, no prazo de 15 dias. Designo a 

audiência para o acolhimento do depoimento pessoal das partes para o dia 

16 de junho de 2020, às 17:30 horas. Intimem pessoalmente as partes. 

Caceres, 30 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004973-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004973-19.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de BANCO BMG S/A. Na inicial alega: “O requerente 

é Servidor Público do Estado, sendo sua única e exclusiva fonte de renda 
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o seu salário que recebe mensalmente do Estado de Mato Grosso, 

conforme holerites em anexo. Na qualidade de servidor do Governo do 

Estado de Mato Grosso, a requerente recebe seu benefício em conta 

mensalmente onde o Estado emite contra -recibo (holerite) com o memorial 

descritivo de seu crédito e respectivos descontos. Todavia, ao notar que 

o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer explicação 

plausível, o requerente procurou pela SEGES - Secretaria de Estado de 

Gestão em 18/04/2019, quando então foi criado a ela senha de acesso ao 

p o r t a l  d e  c o n s u l t a  d e  c o n s i g n a d o s 

(https://www.portaldoconsignado.com.br). De posse dos dados 

necessários para acesso ao sistema, o requerente com auxílio de sua 

esposa, identificou que seu salario sofria os seguintes descontos: BANCO 

BMG CARTAO CREDITO 0 6/2019 R$ 286,25 Ocorre Excelência, que o 

requerente não se recorda da contratação junto a instituição financeira 

COM RELAÇÃO A CARTÃO DE CRÉDITO, sendo sabido pela mesma que a 

única contratação fora feita referente ao BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SICREDI E BANCO DAYCOVAL, onde este recebe seus proventos 

mensais, que ora são descontados . Ao retirar extrato de consulta das 

averbações (registro) do malfadado contrato, a requerente observou que 

o contrato do BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO não fora disponibilizado 

contrato de aquisição do produto. Todavia, ao checar seus 

contracheques, o requerente constatou que os descontos a título de 

empréstimo consignado iniciaram em OUTUBRO DE 2014, persistido até os 

dias atuais (DOC. Anexo ) em valores distintos, conforme se analisa a 

cada ano, simplesmente AD AETERNUM. Somados, os descontos ilegais a 

título de empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO, este nunca usado ou 

recebido pel o requerente, totalizam R$ 14.067,70 (quatorze mil e sessenta 

e sessenta e sete reais e setenta centavos ) , que deverão ser restituídos 

em dobro, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único do CDC, valor este referente ao SUPOSTO CARTÃO DE 

CRÉDITO. Veja Excelência, que não obstante o fato de o requerente 

desconhecer o citado contrato, a simples análise dos fatos e 

documentação até aqui acostados demonstram evidente abuso e 

ilegalidade, com descontos que antecedem a própria suposta data de 

celebração/averbação e ainda, transcendem ao prazo de duração 

previstos, valendo inclusive frisar que diante da análise feita ao suposto 

contrato, sequer consta o valor que fora disponibilizado, e simplesmente 

até a presente data já fora feito um desconto surreal, ABSURDO. (...) Ao 

final postulou 2. NO MÉRITO, requer seja: · Convalidada a media liminar, 

para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças 

indevidas, declarando nulidade do contrato de Empréstimo Consignado 

Fraudulento; Igualmente, reconhecida a ilegalidade do contrato de 

Empréstimo Consignado cartão de crédito, requer seja a requerida 

condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu 

contracheque, que até aqui totalizam R$ 28.135,40 (vinte e oito mil e cento 

e trinta e cinco reais e quarenta centavos), já em dobro, nos termos do 

artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e 

correção monetária; · Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os 

danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). – id. Num. 22582795 Citado o Requerido apresentou 

contestação, tendo após ampla descrição e fundamentação, defendido a 

existência de relação jurídica e manifestou pela improcedência – id. Num. 

25533515. A contestação veio instruída com os documentos de id.s Num. 

25533516, Num. 25533517, Num. 25533518, Num. 25533519, Num. 

25533520, Num. 25533521, Num. 25533522 e Num. 25533523. Na 

impugnação o Autor mencionou: “O requerente postula nos autos a 

declaração de inexistência de dívida não contraída, cumulado com pedido 

de indenização por danos materiais e morais em virtude de rotineiros 

descontos/cobrança indevidas como cartão de crédito consignado em 

folha de pagamento. Ao manusear o suposto contrato anexo ao ID N° 

25533515 que subsidi os descontos em folha este lhe causou estranheza 

ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, 

bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo 

consignado cumulada com adesão à suposto cartão de crédito. Nota-se, 

Excelência, que a autora foi evidentemente ludibriada, visto que o contrato 

é extremamente confuso, não cumprindo o dever de informação e 

transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo 

consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao Estado de 

Mato Grosso para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO 

ROTATIVO. Vislumbra-se a forma articulosa como agiu a requerida, pois 

da análise do contrato que a princípio era somente de EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO, no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis 

reais), foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca 

recebido e/ou tampouco utilizado. Todavia, o crédito obtido mediante 

empréstimo foi lançado como suposto saque em cartão de crédito. Ainda, 

o abuso por parte da requerida fica mais evidente na medida em que o 

contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e 

noventa e seis reais), foi firmado em 04/02/2016 e os descontos 

continuam até hoje, ano de 2019, ou seja, já se passaram mais de 4 

(quatro) anos com descontos sucessivos e ininterruptos realizados 

diretamente na folha de pagamento da autora e o Banco requerido ainda 

encontra fundamentos para continuar com os descontos. Malfadada 

conduta praticada pela requerida, gerou à requerente um prejuízo que até 

aqui totaliza a quantia de R$ 14.067,70 (quatorze mil e sessenta e 

sessenta e sete reais e setenta centavos) descontados indevidamente do 

seu salário, conforme contracheques em anexo, SIMPLESMENTE 30 

(TRINTA) VEZES A MAIS DO QUE O SUPOSTAMENTE CONTRATADO 

EXCELENCIA, PASME. Logo, é evidente, inquestionável e assustadora a 

ilegalidade que implica o contrato. (...) Desse modo, considerando que a 

autora NUNCA teve a intenção de contratar o cartão de crédito da 

requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido 

o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o VÍCIO NO CONSENTIMENTO da autora ao 

firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade 

da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a 

NULIDADE do contrato em questão. Ao final postulou: Seja recebida a 

presente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO em todos os seus termos, 

oportunidade em que requer-se o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I co CPC, para no MÉRITO: 1. Condenar a requerida à 

RESTITUIR os valores descontados indevidamente, até a efetiva 

suspensão/cancelamento dos malfadados descontos, bem como, para 

indenizar os danos morais sofridos, Igualmente, pugna pela REVISÃO DO 

CONTRATO discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e 

tão somente a operação de empréstimo consignado, declarando nula a 

cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito” - id. Num. 

25956017. Oportunizado manifestar sobre a provas, foram juntadas 

petições com pedido das partes. É o sucinto relato. Decido. O feito 

comporta julgamento antecipado da lide. Depreende da descrição da 

petição inicial que o Autor descreve desconhecer e aponta, mesmo sem 

demonstrar certeza e de ter realizado uma única diligência, que nunca 

realizou qualquer relação jurídica que justificasse os descontos que 

defende ilegais. Ocorre que ao deparar com a contestação e provas 

apresentadas, ao impugnar, o Autor acaba apresentando versão 

diametralmente opostas, tendo agora, reconhecido a existência de relação 

jurídica, porém, sustenta que o negócio foi diverso, e entende que 

apresenta abusividade, tendo pedido ao final não mais a declaração de 

inexistência, mas a sua revisão. É desnecessário maiores considerações 

para concluir que o Autor não teve a mínima cautela em ajuizar e defender 

a inexistência de uma relação jurídica, não podendo agora, frente a toda a 

comprovação e documentação apresentada, pretender mudar o rumo da 

discussão e objeto da lide. Percebe-se pelo teor da impugnação que o 

Autor embora apresente vários questionamentos, acaba por confessar 

que realizou operações com o Requerido. Portanto, pelo próprio 

comportamento confesso do Autor, a lide deve ser imediatamente julgada 

improcedente, devendo, se assim pretender, ajuizar outra ação para 

questionar alguma ilegalidade ou cláusula que repute abusiva. Assim, 

confessando o Autor a existência de relação jurídica, o pedido inicial de 

declaração de inexistência é absolutamente improcedente. Isto posto e 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. 

Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este arbitrado em 10 % sobre o valor da causa. Intimem-se. Caceres, 30 

de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 157 de 527



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006049-78.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES ajuizou ação 

revisional de contrato c/c pedido de repetição de indébito em desfavor de 

CREFISA S/A afirmando que contraiu empréstimo junto à Requerida no mês 

de dezembro de 2018 através do contrato 041760021590, no valor de R$ 

2.249,43 [Dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e três 

centavos], ficando estabelecido que o pagamento do empréstimo seria 

realizado mediante desconto mensal [conta corrente] de doze [12] 

parcelas no valor de R$ 513,44 [Quinhentos e treze reais e quarenta e 

quatro centavos], totalizando o valor de R$ 6.161,28 [Seis mil cento e 

sessenta e um reais e vinte e oito centavos] . Defende que os juros 

remuneratórios de 22,54 % ao mês se apresentam de forma onerosas e 

em percentual abusivo, estando muito acima da taxa média adotada no 

mercado de 6,3 % pelas demais instituições financeiras. Questiona ainda a 

cobrança de juros na forma capitalizada por não ter sido informada e 

esclarecida, cuja cláusula acabou por majorar demasiadamente os juros 

remuneratórios do valor contratado e a própria dívida. Requereu ao final a 

revisão do contrato para declarar nula a cláusula contratual que estipula a 

incidência de juros capitalizados e a adequar o valor da parcela em 

conformidade com a taxa de juros média de mercado. Pleiteou ainda a 

restituição da quantia de R$ 2888,40 reais a título de repetição de indébito 

e na forma do art. 42 do CDC e condenação da Requerida em danos 

morais– id. Num. 24835980. Instruiu a inicial com documentos pessoais, 

contrato questionado – id. Num. 24835983 e extrato da taxa de juros – id. 

Num. 24835987. Citado o Requerido apresentou contestação informando o 

descumprimento contratual pela Autora por estar inadimplente com o 

pagamento das parcelas do empréstimo, e defendeu o contrato, 

argumentando que a Autora recebeu um cópia no ato da contratação, e 

demonstrou ter ciência das taxas de juros e demais encargos previstos, 

não sendo coerente, portanto, que, após o recebimento dos valores, 

subsista a alegação de que as taxas de juros são elevadas. Explanou 

todos os pontos e argumentos jurídicos a rebater o pedido inicial, tendo ao 

final postulado pela total rejeição – id. Num. 28176585 -. Instruiu a defesa 

com os documentos de ids. Num. 28177042, Num. 28177043, Num. 

28177044 e Num. 28177046. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação e resultando infrutífera a composição – id. Num. 28231429. 

Impugnação – id. Num. 29202617. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de 

ação de revisão contratual, com pedido de afastamento da cobrança 

capitalizada dos juros, redução da taxa de juros em conformidade com a 

taxa média de mercado, devolução de valores pagos a maior e danos 

morais. O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 

de direito. O contrato 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 22 % ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva anual 

de 987,22 % ao ano, 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) No caso a Autora afirma que o 

Requerido não demonstrou de forma ostensiva e informou previamente os 

critérios adotados para a cobrança dos juros. Os argumentos 

apresentados pela Autora não procedem. Primeiro que na contestação a 

Requerido comprou ter entregue uma via do contrato. Segundo que no 

contrato expressamente estipula a cobrança capitalizada dos juros. É o 

que esta escrito na cláusula II.2. Terceiro que a pratica adotada pela 

Requerida esta em conformidade com a legislação e jurisprudência, 

desconhecendo este juízo uma única instituição financeira que conceda 

crédito utilizando a metodologia dos juros simples. Assim, resta 

improcedente o questionamento apresentado em relação à cobrança 

capitalizada dos juros. No segundo ponto afirma a Autora abusividade na 

taxa mensal dos juros remuneratórios por ultrapassar em muito a taxa 
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média de mercado. Como já mencionado acima os juros remuneratórios 

foram no patamar de 22 % ao mês. Por sua vez na petição inicial a Autora 

demonstrou que a taxa média adotada pelas Instituições Financeiras foi de 

6,3 % ao mês, conforme id. Num. 24835987. É desnecessário maiores 

considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse a 

taxa média de mercado. No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido 

ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de 

controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de 

que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo 

mercado no período, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) 

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras 

não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de 

Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].” (REsp 

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei) Neste caso é patente a 

abusividade da taxa de juros remuneratórios por ultrapassar mais de 300 

% da taxa média de mercado. Existindo comprovação do alegado, o valor 

da parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de 

mercado, no caso, 6,3 % ao mês, devendo todos os valores pagos a 

maior ser restituídos para a Autora. Pleiteia ainda a Autora indenização por 

danos morais. A simples cobrança da taxa mensal de juros superior a taxa 

média de mercado não traduz em violação a honra do contratante, 

devendo, demonstrar no caso concreto, a sua ocorrência, sob pena de 

ser estabelecido responsabilidade objetiva e indevida. No caso ausente 

qualquer comprovação ou até descrição em que consistiu violação a sua 

honra, o pedido deve ser afastado. No tocante a pretensão à repetição de 

indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a 

restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento 

ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de 

forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição 

financeira. A restituição deve ficar limitada apenas sobre as parcelas 

efetivamente quitadas, e segundo demonstrado na contestação, até 

aquela data, a Autora havia quitado quatro parcelas integralmente e 

parcialmente da quinta. Visando desde já liquidar, parcialmente a presente 

decisão, anoto que realizei cálculo no site do Banco Central, link 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoP

restacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas, e 

conforme extrato que segue em anexo, adotando a taxa de juros reduzida, 

em conformidade com os parâmetros antes analisado, o valor da parcela 

do financiamento será de R$ 268,97 (duzentos e sessenta e oito reais e 

noventa e sete centavos). Os demais cálculos de liquidação deverão ser 

implementados na fase de cumprimento de sentença. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC apenas para declarar a abusividade da taxa mensal de juros e 

reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado de 6,6 % ao 

mês, ficando o valor da parcela mensal no valor de R$ 268,97 (duzentos e 

sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Por decorrência, deverá 

a Requerida restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, com 

incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, correspondente 

à taxa reduzida, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a 

data da efetiva liquidação. No mais, julgo improcedente os demais pedidos. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50 % sobre o valor 

das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica 

condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido. No que 

tange aos honorários, arbitro o valor total em 10 % sobre o valor da 

causa. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao 

pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da Autora 

no percentual de 50 % do valor arbitrado. 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, 30 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001221-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PORTO FEIJO ALENCAR OAB - PE42324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LARA ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

ALESSANDRA P. DE LARA CAMPOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001221-05.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A 

REQUERIDO: ALESSANDRA LARA ARAUJO SILVA, ALESSANDRA P. DE 

LARA CAMPOS - ME Cumpra-se a carta precatória de id. 30761573, 

servindo como mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao 

Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens 

de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 30 de março de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-78.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DOS SANTOS MENDES (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001242-78.2020.8.11.0006. 

DEPRECANTE: ALZIRA GOMES DOS SANTOS MENDES DEPRECADO: 

FRANCISCO ALVES DA COSTA Cumpra-se a carta precatória, servindo 

como mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 30 de março de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001174-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001174-31.2020.8.11.0006. AUTOR: 

PAULO AMANCIO DA CRUZ REU: BANCO BMG S.A A inicial é confusa e 

apresenta contradições. Primeiro o Autor deve posicionar se realizou 

alguma operação como Requerido. Se realizou, quando, qual o valor e em 

que condições. Eventualmente se realizou alguma operação, deverá 

justificar a contradição nos pedidos, pois absolutamente incompatível, o 

que revela a inépcia da inicial. Ademais, se recebeu valores para 

pagamento, resta por ser indevido a solicitação de restituição da 

integralidade dos valores, por representar enriquecimento indevido. 

Deverá ainda demonstrar que efetivamente solicitou informações, 
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notadamente cópia do contrato, não sendo plausível mera alegação com 

apontamento de protocolo. Para tanto, deverá comprovar o registro da 

ligação com extrato da operadora do telefone. Deverá ainda demonstrar 

qual o conteúdo da reclamação realizada no Banco Central. e a cópia de 

toda movimentação do protocolo. O ajuizamento de demanda deve ser 

realizada com seriedade, com a realização de pretensão certa, sendo 

contraproducente aos cofres públicos postular em situações de total 

incerteza e com comandos genéricos. Fixo prazo de 15 dias para emenda, 

sob pena de indeferimento. Caceres, 30 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001175-16.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ANTONIO MARQUES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A A inicial é confusa 

e apresenta contradições. Primeiro o Autor deve posicionar se realizou 

alguma operação como Requerido. Se realizou, quando, qual o valor e em 

que condições. Eventualmente se realizou alguma operação, deverá 

justificar a contradição nos pedidos, pois absolutamente incompatível, o 

que revela a inépcia da inicial. Ademais, se recebeu valores para 

pagamento, resta por ser indevido a solicitação de restituição da 

integralidade dos valores, por representar enriquecimento indevido. 

Deverá ainda demonstrar que efetivamente solicitou informações, 

notadamente cópia do contrato, não sendo plausível mera alegação com 

apontamento de protocolo. Para tanto, deverá comprovar o registro da 

ligação com extrato da operadora do telefone. Deverá ainda demonstrar 

qual o conteúdo da reclamação realizada no Banco Central. e a cópia de 

toda movimentação do protocolo. O ajuizamento de demanda deve ser 

realizada com seriedade, com a realização de pretensão certa, sendo 

contraproducente aos cofres públicos postular em situações de total 

incerteza e com comandos genéricos. Fixo prazo de 15 dias para emenda, 

sob pena de indeferimento. Caceres, 30 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001177-83.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ANTONIO MARQUES DA SILVA REU: BANCO PAN A inicial é confusa e 

apresenta contradições. Primeiro o Autor deve posicionar se realizou 

alguma operação como Requerido. Se realizou, quando, qual o valor e em 

que condições. Eventualmente se realizou alguma operação, deverá 

justificar a contradição nos pedidos, pois absolutamente incompatível, o 

que revela a inépcia da inicial. Ademais, se recebeu valores para 

pagamento, resta por ser indevido a solicitação de restituição da 

integralidade dos valores, por representar enriquecimento indevido. 

Deverá ainda demonstrar que efetivamente solicitou informações, 

notadamente cópia do contrato, não sendo plausível mera alegação com 

apontamento de protocolo. Para tanto, deverá comprovar o registro da 

ligação com extrato da operadora do telefone. Deverá ainda demonstrar 

qual o conteúdo da reclamação realizada no Banco Central e a cópia de 

toda movimentação do protocolo. O ajuizamento de demanda deve ser 

realizada com seriedade, com a realização de pretensão certa, sendo 

contraproducente aos cofres públicos postular em situações de total 

incerteza e com comandos genéricos. Fixo prazo de 15 dias para emenda, 

sob pena de indeferimento. Caceres, 30 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005232-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se no feito acerca da Petição(ID 30664248), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres, 30 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001181-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001181-23.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

NAIR BENTA DE ARRUDA REQUERIDO: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao requerimento de tutela de urgência, 

consistente na pretensão de que o Juízo conceda a reintegração de 

posse em favor da autora em relação ao imóvel descrito na inicial, tenho 

que sua pretensão demanda maiores indagações para que este Juízo 

forme sua convicção em cognição sumária. A esse respeito, lembro que o 

Código de Processo Civil estabelece que A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após a justificação prévia (art. 300, §2°). Sendo 

assim, diante da necessidade de maiores subsídios para a deliberação 

quanto a pretensão de tutela de urgência, hei por bem deliberar pela 

realização de audiência de justificação. Designo o ato para o dia 05 de 

maio de 2020, às 14:00 horas, oportunidade em que serão inquiridas 

testemunhas arroladas pela parte autora. Para tanto, fixo prazo de 05 dias 

para indicação do rol. Esclareço que a autora deverá comparecer ao ato 

acompanhada de Advogado e de no máximo 03 (três) testemunhas. Neste 

ponto, saliento que é incumbência da parte a intimação de suas 

testemunhas (art. 455 do CPC). Cite-se e intime-se o Requerido, a fim de 

que ciente, compareça ao ato acima designado, oportunidade em que 

poderão fazer perguntas às testemunhas, desde que o façam por 

intermédio de Advogado. No ato de citação, advirta os requeridos quanto o 

ônus da revelia, caso não contestem a ação (art. 344/CPC), salientando 

que o prazo para a defesa começará a fluir a partir da intimação da 

decisão que apreciar o requerimento de tutela de urgência. Ressalto que a 

audiência não foi agendada com antecedência, por conta da suspensão 

do expediente decorrente da situação de emergência da epidemia. 

Cáceres/MT, 30 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001181-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação e intimação para 

audiência, deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 30 de março de 2020 Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006681-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COSMOS CLARINDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação, autos da carta 

precatória nº 1006681-07.2019.8.11.0006, deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005552-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO LAMEGO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO LAMEGO E SILVA OAB - SC10191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RENZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005552-64.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: PAULO DE TARSO LAMEGO E SILVA REQUERIDO: 

RODRIGO RENZ Certifique sobre o decurso do prazo e após, arquive-se. 

Caceres, 30 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003110-62.2018.8.11.0006

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:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (REU)

LANDIM & CIA LTDA - EPP (REU)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003110-62.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: LANDIM & CIA LTDA - EPP, LUIZ LAUDO PAZ 

LANDIM, CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM Banco do Brasil 

ajuizou ação monitoria em desfavor de LANDIM E CIA LTDA ME, LUIZ 

LAUDO PAZ LANDIM e CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM, 

alegando: “Em 09/06/2015, o Banco autor deferiu ao primeiro réu um 

crédito no valor de R$ 175.209,22 (cento e setenta e cinco mil duzentos e 

nove reais e vinte e dois centavos), destinado ao financimento para 

diversas aquisições de bens, conforme descrito no orçamento de 

aplicação do crédito anexo. Em contrapartida, o réu assumiu a obrigação 

de pagar o valor do financiamento em 88 (oitenta e oito) prestações 

mensais, vencendo-se a primeira em 01/08/2016 e a última em 01/11/2023. 

No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o autor credor da 

parte ré na quantia de R$ 168.649,22 (cento e sessenta e oito mil 

seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos). Os outros 

integrantes do polo passivo o fazem na condição de avalistas, conforme 

se verifica nas assinaturas do instrumento de crédito. Destarte, com o 

inadimplemento do pagamento das prestações mensais, ocorreu o 

vencimento antecipado da dívida, estando os réus descumpridores com a 

obrigação de pagar a quantia já descrita anteriormente, conforme 

demonstra planilha de saldo devedor anexa, realizada de acordo com o 

instrumento de crédito.” No final postulou: “1) Seja determinada a 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO para pagamento do valor de R$ 168.649,22 

(cento e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e 

dois centavos), nos termos do artigo 701 do Novo Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias; 2) Uma vez transcorrido o prazo sem o 

devido pagamento da dívida ou oposição dos embargos monitórios, ou se 

julgados improcedentes, seja constituído de pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, com o 

prosseguimento da presente ação na forma do forma do Livro II, Título III, 

Capítulo XI do Novo Código de Processo Civil;” – id. Num. 14089993. Inicial 

instruída com demonstrativo de conta vinculada – id. Num. 14090095 e a 

nota de crédito comercial – id. Num. 14090126. Citados, apenas a 

Requerida CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM apresentou 

embargos, aduzindo em preliminar de inépcia. Dentre os pontos que 

sustenta afirma: (...) A Nota de Crédito Comercial n. 40/05799-2, ID 

n.14090126, estabelece que o pagamento das parcelas pactuadas entre 

as partes se dará mediante débito em conta: (...) O Requerente ao 

sonegar aos Requeridos a informação acerca de quais parcelas entende 

estarem inadimplidas, acaba por causar cerceamento ao direito de defesa, 

tendo em vista que os Requeridos não podem apresentar sua defesa de 

forma plena. Por se tratar de ação monitória que visa a cobrança de 

crédito de operação bancária, a ser pago através de débito em conta, é 

imperioso que o credor indique de forma expressa e objetiva a partir de 

qual parcela teria ocorrido o suposto inadimplemento, inclusive com 

apresentação de extrato bancário. A Requerida figurou na referida 

operação como avalista, não tendo jamais sido cobrada pelo Requerente 

acerca do aludido inadimplemento e, por tal motivo, não possui meios de 

apresentar sua defesa e/ou aferir se efetivamente existem parcelas em 

aberto. É obrigação do Requerente a demonstração cabal de seu crédito, 

o que não ocorreu no presente caso, haja vista que sequer fez prova 

acerca da liberação efetiva do crédito representado pela Nota de Crédito 

Comercial n. 40/05799-2, ID n. 14090126, bem como de quais parcelas 

foram adimplidas e a partir de que data houve o alegado inadimplemento 

contratual. (...) Conforme se infere da Cláusula “Declaração Especial – 

Liberação de Recursos”, constante na Nota de Crédito Comercial n. 

40/05799-2, ID n. 14090126, a concessão efetiva do crédito contratado 

depende de posterior liberação por parte do órgão alocador, ou seja, não 

há demonstração efetiva de que houve a liberação de recursos, o 

montante efetivamente liberado e a data em que ocorreu o referido 

desembolso. O Demonstrativo de Conta Vinculada juntado no ID n. 

14090095 é documento imprestável a demonstração de efetiva liberação 

de recursos à 1ª Requerida, na exata medida em que é documento 

produzido unilateralmente pelo Requerido, bem como sequer se refere à 

que “Conta de Depósito” se refere. Da simples leitura da Nota de Crédito 

Comercial n.40/05799-2, ID n. 14090126, não resta dúvida de que à efetiva 

demonstração do direito do Requerente depende da apresentação de 

“Aviso de Depósito” e Extratos Bancários a fim de demonstrar o montante 

de recursos efetivamente liberados, a data em que ocorreram os 

desembolsos, bem como a evolução da dívida, o que não ocorreu no 

presente caso...” Requereu ao final o acolhimento dos Embargos 

Monitórios, com a declarando de extinção da ação monitória, com fulcro no 

art. art. 485, I, IV, do Código de Processo Civil – id. Num. 20208842 
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Impugnação apresentada no id. Num. 20805833, reiterando os termos do 

pedido inicial. Oportunizado as partes especificaram sobre o interesse na 

produção de provas e realiza audiência de tentativa de conciliação – id. 

Num. 21597563, esta restou infrutífera, tendo apenas o Autor peticionando 

protestando pelo julgamento antecipado da lide – id. Num. 27022798 e 

Num. 25062178. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de ação monitoria. 

Embora dois demandados não tenham apresentado embargos, deixo de 

aplicar os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, inciso I do Código de 

Processo Civil, considerando que um dos demandados apresentou 

defesa. A defesa esta circunscrita na preliminar de inépcia da inicial. A 

ação monitoria esta fundamentada na nota de crédito comercial de id. Num. 

14090126 que na sua cláusula “FORMA DE UTILIZAÇÃO” dispõe: “Depois 

de registrado este instrumento, o crédito será utilizado na forma abaixo 

indicada ou, a critério do BANCO DO BRASIL S/A, em outras épocas 

imediatamente, R$ 175.209,22, transferidas(s) esta(s) parcela(s) ou parte 

(s) desta (s) parcela(s), quando liberada(s), para crédito de minha 

(nossa) conta de depósitos, mediante aviso’. Depreende pelas cláusulas 

da nota que a obrigação decorrente da cédula seria disponibilizada em 

conta de depósitos. Percebe-se pelos documentos acostados na inicial 

que o Credor respalda sua pretensão exclusivamente na nota de crédito, 

porém, não apresentou nenhuma prova da efetiva disponibilização do 

crédito. O demonstrativo de conta vinculada traduz em relatório unilateral e 

não atesta ou comprova a liberação do crédito. No caso assiste inteira 

razão aos argumentos apresentados pela Embargante, eis que a inicial é 

inepta, seja pela ausência de juntada de documento essencial – extrato da 

conta com indicação da data e valor disponibilizado, assim como por 

sequer indicar quando e qual parcela restou inadimplida. Como a 

Embargante figura apenas como avalista, e não sendo a devedora 

principal, assiste razão em exigir a apresentação de prova cabal do 

alegado - como e quando foi liberado o crédito. Embora alertado da 

preliminar, o Autor insistiu apenas em reiterar o teor da petição inicial na 

impugnação. Da mesma forma, teve toda a oportunidade de corrigir o erro 

quando intimado para especificar provas, e simples protestou pelo 

julgamento antecipado. Ausente documento essencial a demonstrar a 

efetiva disponibilidade do crédito, o acolhimento da preliminar é medida que 

se impõe. Isto posto, acolho a preliminar arguida nos embargos, e julgo 

extinto este autos, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este 

ficando arbitrado em 10 % sobre o valor atribuído á causa. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, intimem –se as partes para manifestação, e 

caso nada seja postulado, arquive-se. Caceres, 30 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004973-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA (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):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004973-19.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de BANCO BMG S/A. Na inicial alega: “O requerente 

é Servidor Público do Estado, sendo sua única e exclusiva fonte de renda 

o seu salário que recebe mensalmente do Estado de Mato Grosso, 

conforme holerites em anexo. Na qualidade de servidor do Governo do 

Estado de Mato Grosso, a requerente recebe seu benefício em conta 

mensalmente onde o Estado emite contra -recibo (holerite) com o memorial 

descritivo de seu crédito e respectivos descontos. Todavia, ao notar que 

o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer explicação 

plausível, o requerente procurou pela SEGES - Secretaria de Estado de 

Gestão em 18/04/2019, quando então foi criado a ela senha de acesso ao 

portal de consulta de consignados 

(https://www.portaldoconsignado.com.br). De posse dos dados 

necessários para acesso ao sistema, o requerente com auxílio de sua 

esposa, identificou que seu salario sofria os seguintes descontos: BANCO 

BMG CARTAO CREDITO 0 6/2019 R$ 286,25 Ocorre Excelência, que o 

requerente não se recorda da contratação junto a instituição financeira 

COM RELAÇÃO A CARTÃO DE CRÉDITO, sendo sabido pela mesma que a 

única contratação fora feita referente ao BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SICREDI E BANCO DAYCOVAL, onde este recebe seus proventos 

mensais, que ora são descontados . Ao retirar extrato de consulta das 

averbações (registro) do malfadado contrato, a requerente observou que 

o contrato do BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO não fora disponibilizado 

contrato de aquisição do produto. Todavia, ao checar seus 

contracheques, o requerente constatou que os descontos a título de 

empréstimo consignado iniciaram em OUTUBRO DE 2014, persistido até os 

dias atuais (DOC. Anexo ) em valores distintos, conforme se analisa a 

cada ano, simplesmente AD AETERNUM. Somados, os descontos ilegais a 

título de empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO, este nunca usado ou 

recebido pel o requerente, totalizam R$ 14.067,70 (quatorze mil e sessenta 

e sessenta e sete reais e setenta centavos ) , que deverão ser restituídos 

em dobro, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único do CDC, valor este referente ao SUPOSTO CARTÃO DE 

CRÉDITO. Veja Excelência, que não obstante o fato de o requerente 

desconhecer o citado contrato, a simples análise dos fatos e 

documentação até aqui acostados demonstram evidente abuso e 

ilegalidade, com descontos que antecedem a própria suposta data de 

celebração/averbação e ainda, transcendem ao prazo de duração 

previstos, valendo inclusive frisar que diante da análise feita ao suposto 

contrato, sequer consta o valor que fora disponibilizado, e simplesmente 

até a presente data já fora feito um desconto surreal, ABSURDO. (...) Ao 

final postulou 2. NO MÉRITO, requer seja: · Convalidada a media liminar, 

para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças 

indevidas, declarando nulidade do contrato de Empréstimo Consignado 

Fraudulento; Igualmente, reconhecida a ilegalidade do contrato de 

Empréstimo Consignado cartão de crédito, requer seja a requerida 

condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu 

contracheque, que até aqui totalizam R$ 28.135,40 (vinte e oito mil e cento 

e trinta e cinco reais e quarenta centavos), já em dobro, nos termos do 

artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente acrescidos de juros e 

correção monetária; · Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os 

danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). – id. Num. 22582795 Citado o Requerido apresentou 

contestação, tendo após ampla descrição e fundamentação, defendido a 

existência de relação jurídica e manifestou pela improcedência – id. Num. 

25533515. A contestação veio instruída com os documentos de id.s Num. 

25533516, Num. 25533517, Num. 25533518, Num. 25533519, Num. 

25533520, Num. 25533521, Num. 25533522 e Num. 25533523. Na 

impugnação o Autor mencionou: “O requerente postula nos autos a 

declaração de inexistência de dívida não contraída, cumulado com pedido 

de indenização por danos materiais e morais em virtude de rotineiros 

descontos/cobrança indevidas como cartão de crédito consignado em 

folha de pagamento. Ao manusear o suposto contrato anexo ao ID N° 

25533515 que subsidi os descontos em folha este lhe causou estranheza 

ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, 

bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo 

consignado cumulada com adesão à suposto cartão de crédito. Nota-se, 

Excelência, que a autora foi evidentemente ludibriada, visto que o contrato 

é extremamente confuso, não cumprindo o dever de informação e 

transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo 

consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao Estado de 

Mato Grosso para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO 

ROTATIVO. Vislumbra-se a forma articulosa como agiu a requerida, pois 

da análise do contrato que a princípio era somente de EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO, no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis 

reais), foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca 

recebido e/ou tampouco utilizado. Todavia, o crédito obtido mediante 

empréstimo foi lançado como suposto saque em cartão de crédito. Ainda, 

o abuso por parte da requerida fica mais evidente na medida em que o 

contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e 

noventa e seis reais), foi firmado em 04/02/2016 e os descontos 

continuam até hoje, ano de 2019, ou seja, já se passaram mais de 4 

(quatro) anos com descontos sucessivos e ininterruptos realizados 

diretamente na folha de pagamento da autora e o Banco requerido ainda 
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encontra fundamentos para continuar com os descontos. Malfadada 

conduta praticada pela requerida, gerou à requerente um prejuízo que até 

aqui totaliza a quantia de R$ 14.067,70 (quatorze mil e sessenta e 

sessenta e sete reais e setenta centavos) descontados indevidamente do 

seu salário, conforme contracheques em anexo, SIMPLESMENTE 30 

(TRINTA) VEZES A MAIS DO QUE O SUPOSTAMENTE CONTRATADO 

EXCELENCIA, PASME. Logo, é evidente, inquestionável e assustadora a 

ilegalidade que implica o contrato. (...) Desse modo, considerando que a 

autora NUNCA teve a intenção de contratar o cartão de crédito da 

requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido 

o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o VÍCIO NO CONSENTIMENTO da autora ao 

firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade 

da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a 

NULIDADE do contrato em questão. Ao final postulou: Seja recebida a 

presente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO em todos os seus termos, 

oportunidade em que requer-se o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I co CPC, para no MÉRITO: 1. Condenar a requerida à 

RESTITUIR os valores descontados indevidamente, até a efetiva 

suspensão/cancelamento dos malfadados descontos, bem como, para 

indenizar os danos morais sofridos, Igualmente, pugna pela REVISÃO DO 

CONTRATO discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e 

tão somente a operação de empréstimo consignado, declarando nula a 

cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito” - id. Num. 

25956017. Oportunizado manifestar sobre a provas, foram juntadas 

petições com pedido das partes. É o sucinto relato. Decido. O feito 

comporta julgamento antecipado da lide. Depreende da descrição da 

petição inicial que o Autor descreve desconhecer e aponta, mesmo sem 

demonstrar certeza e de ter realizado uma única diligência, que nunca 

realizou qualquer relação jurídica que justificasse os descontos que 

defende ilegais. Ocorre que ao deparar com a contestação e provas 

apresentadas, ao impugnar, o Autor acaba apresentando versão 

diametralmente opostas, tendo agora, reconhecido a existência de relação 

jurídica, porém, sustenta que o negócio foi diverso, e entende que 

apresenta abusividade, tendo pedido ao final não mais a declaração de 

inexistência, mas a sua revisão. É desnecessário maiores considerações 

para concluir que o Autor não teve a mínima cautela em ajuizar e defender 

a inexistência de uma relação jurídica, não podendo agora, frente a toda a 

comprovação e documentação apresentada, pretender mudar o rumo da 

discussão e objeto da lide. Percebe-se pelo teor da impugnação que o 

Autor embora apresente vários questionamentos, acaba por confessar 

que realizou operações com o Requerido. Portanto, pelo próprio 

comportamento confesso do Autor, a lide deve ser imediatamente julgada 

improcedente, devendo, se assim pretender, ajuizar outra ação para 

questionar alguma ilegalidade ou cláusula que repute abusiva. Assim, 

confessando o Autor a existência de relação jurídica, o pedido inicial de 

declaração de inexistência é absolutamente improcedente. Isto posto e 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. 

Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este arbitrado em 10 % sobre o valor da causa. Intimem-se. Caceres, 30 

de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANNIBAL DA MOTA CUYABANO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001967-72.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANTONIO ANNIBAL DA MOTA CUYABANO JUNIOR Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de ANTONIO ANNIBAL DA MOTA 

CUYABANO JUNIOR. Em síntese, narra a inicial que o autor concedeu ao 

requerido empréstimo para ser restituído por meio de 48 parcelas de R$ 

913,04 reais, mediante contrato de financiamento para aquisição de bens 

garantido com alienação fiduciária. Afirma que o Requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, a partir de 

08/12/2015, incorrendo em mora, o que implicou no vencimento antecipado 

do contrato, com saldo devedor de R$ 36.606,10 reais. Ao final, requereu 

a busca a apreensão do veículo, na forma do Dec. 911/69 - id. Num. 

5611889. Com a inicial vieram os documentos de ids. Num. 5611955, Num. 

5611970, Num. 5611982 e Num. 5612001. Inicial aditada para retificar o 

valor da causa para R$ 38.194,11 reais. A liminar foi deferida. O veículo 

foi apreendido no id. Num. 7399544, sendo o réu citado conforme certidão 

de id. Num. 7399388. O Requerido apresentou contestação e reconvenção 

alegando irregularidade na notificação extrajudicial, defendo que deveria 

ter sido implementada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Impugnou o valor da causa defendendo que deve corresponder ao valor 

da dívida, que constitui o proveito econômico perquirido. Apresentou 

reconvenção pleiteando a revisão do contrato. Em síntese afirma não 

existe cláusula contratual expressa permitindo a cobrança de juros 

capitalizados e nem o critério de amortização. Defende ilegalidade da 

cobrança da taxa de terceiros sob a epígrafe de tarifa de avaliação de 

bem e registro de contrato. Da mesma forma, sustenta abusividade no 

valor da tarifa de cadastro em comparação com o valor médio consolidado 

no Bacen. Sustenta ainda a realização de venda casada de seguro de 

proteção financeira, a descaracterização da mora por conta da 

abusividade dos encargos, além da ocorrência de bis in idem da cobrança 

dos juros de inadimplência e juros de mora. Ainda em longo arrazoado 

afirma da conduta de má-fé do Autor e a requer a restituição em dobro 

dos encargos cobrados abusivos. Ao final requereu: “b) Quanto a 

prejudicial de mérito: seja reconhecida a inadequação da notificação 

extrajudicial emitida por empresa particular, intimando a requerente, para 

emenda da inicial, sob pena de extinção do feito c) Quanto às preliminares: 

c.1) Em relação ao valor da causa: o valor atribuído pela requerente deve 

ser corrigido por Vossa Excelência nos termos do art. 292, § 3º do Código 

de Processo Civil, alternativamente, requer sua intimação para emenda a 

inicial no prazo legal sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único); d) Quanto à reconvenção (CPC, art. 343): Em razão da 

reconvenção, cujas razões foram lançadas no item acima, notadamente 

em razão da cobrança de juros ilegais, tarifas abusivas e iníquas e 

inclusão de capitalização de juros e sistema de amortização de dívidas 

divorciados do instrumento contratual, requer a reconvinte-requerida o 

julgamento de sua procedência para: d.1) A antecipação parcial dos 

efeitos da tutela jurisdicional, com fulcro permissivo no art. 300, NCPC, 

para o fim de que: d.1.1) Seja deferida a consignação em pagamento do 

valor incontroverso, das parcelas, em seu valor integral até que seja 

apurado o recálculo por perícia a ser realizada pelo contador deste juízo 

limitando a taxa média de juros estabelecida pelo Banco Central. d.1.2) 

Seja determinada a abstenção de providências do credor visando a busca 

e apreensão do veículo que está na posse da requerida, sob pena de 

multa diária a ser fixada por V. Ex.ª, devendo a consumidora ser mantida 

na posse do bem até o trânsito em julgado da presente ação; d.1.3) Seja 

determinada a abstenção do requerente de por em circulação ou efetuar 

protesto de títulos de crédito vinculados ao contrato objeto desta ação, 

bem como a abstenção da inclusão do nome da requerida nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Ex.ª; 

d.1.4) Seja promovida a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII c/c art. 12, § 3º, CDC; não sendo deferida a inversão do ônus da 

prova, requer sucessivamente, seja deferida perícia contábil para 

verificação das ilegalidades e abusos praticados; d.1.5) Seja 

descaracterizada a mora da requerida; d.1.6) Em sendo deferidos os 

pedidos supra, que seja intimado o requerente para cumprir a ordem 

judicial e, para que exerça seu direito a ampla defesa, se o convier, sob 

pena de confissão e julgamento antecipado da lide; e) Seja notificado a 

requerente para exibir a planilha de cálculo do CET e a memória de cálculo 

utilizada sob pena de se admitir como verdadeiros os fatos que por meio 

destes documentos a requerida pretende provar; f) Seja declarada 

inexistente a previsão contratual da capitalização dos juros em quaisquer 

periodicidades, seja declarada a iniquidade de sua cobrança nesta 

circunstância, condenando a requerente a extirpar as capitalizações dos 

juros do contrato em quaisquer periodicidades; g) Seja declarada 

inexistente a previsão contratual do sistema francês de capitalização – 

tabela price, determinando a adoção de sistema de amortização juros 
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simples, ou qualquer outro mais benéfico à consumidora; h) - Seja 

declarado abusivo o anatocismo no contrato; i) Seja declarado abusivo os 

juros cobrados no CET do contrato, condenando a requerida a 

restabelecer seu equilíbrio e a sua comutatividade, acolhida a nova 

concepção social do contrato e a defesa do consumidor (CF/88, art. 5º, 

XXXII, c/c art. 170, V) em que é possível o expurgo do excesso de juros 

remuneratórios, haja vista as condições que configuram a abusividade e a 

lesividade do contrato, consoante o disposto no art. 51, IV, do Código de 

Defesa do Consumidor, fixando os juros remuneratórios ao preço médio 

de mercado para as operações análogas em outubro de 2015, no 

percentual de 1,94% a. M, 25,90% a. A, ou que a prestação seja reduzida 

a patamares justos e não abusivos, conforme estipulado pelo prudente 

arbítrio de Vossa Excelência. j) Seja declarada abusiva a cláusula que 

cumula juros de inadimplência com juros moratórios, eis que idênticos 

fatos geradores; limitando a cobrança de juros moratórios no percentual 

1% ao mês; l) Determinar a restituição em dobro, na forma do art. 42, 

parágrafo único, CDC, das tarifas iníquas e juros abusivos ora 

impugnados; m) Na hipótese de ser julgado procedente quaisquer dos 

itens supraelencados e revisado o contrato e o débito, desde o seu 

nascedouro, em qualquer ponto, que sejam os valores pagos 

anteriormente contabilizados e aplicados ao suposto débito, como 

amortização; n) Não entendendo este Juízo pela revisão do contrato 

requer subsidiariamente que seja o contrato anulado em sede de 

contestação e seja por simulação, art. 167, C. C, ou por dolo art. 147, C. C 

ou por descumprimento de solenidade (art. 54, § 3º, CDC);” – id. Num. 

8031662. Impugnação com manifestação de total rejeição dos pedidos 

apresentados na contestação e reconvenção – id. Num. 8678677. 

Designada e realizada audiência de tentativa de conciliação não restou 

frutífera – id. Num. 17548747. É o breve relato. Decido. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO de bem alienado fiduciariamente. Em tela, ação de busca e 

apreensão em que se postulou a apreensão de veículo em razão de 

inadimplemento, bem como pedido contraposto, formulado em sede de 

contestação e reconvenção, quando então o Requerido defendeu a 

existência de inúmeras ilegalidades. A jurisprudência é pacífica no sentido 

de que é possível que o réu em ação de busca e apreensão formule 

pretensão contraposta. Senão, vejamos: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- CONTESTAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - DISCUSSÃO SOBRE 

ILEGALIDADES NO CONTRA TO - POSSIBILIDADE. Nas ações de busca e 

apreensão é admissível ampla discussão sobre a legalidade das cláusulas 

contratuais, seja na própria contestação ou em pedido contraposto 

deduzido pelo devedor fiduciante. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - -....: 

2036919220108260000 SP , Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

24/11/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/12/2010). Portanto, passo a analisar os pontos trazidos à baila pela 

defesa. Da irregularidade da notificação Segundo o requerido, deve ser 

desconstituída a mora que fundamentou a pretensão da autora, na medida 

em que a notificação não teria sido realizada pelo Cartório de Registro de 

Títulos e sim pelos Correios. A pretensão do Requerido não tem amparo, 

pois não existe nenhuma vedação da realização da notificação 

extrajudicial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora 

decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 

n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação 

extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo 

prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja 

demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) 

por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama 

digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de 

possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)”. 

Ademais, cumpre esclarecer que a jurisprudência é no sentido de que 

para a validade da notificação, basta que a mesma seja endereçada ao 

endereço informado pelo devedor, pouco importando quem à firme. Senão, 

vejamos: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR - RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA - IRRELEVÂNCIA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

IMPOSSIBILIDADE - MORA COMPROVADA - CONCESSÃO DA LIMINAR - 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO - No caso de financiamento com garantia 

fiduciária, a notificação extrajudicial não precisa ser pessoal, isto é, basta 

que seja ela entregue no endereço do devedor. - Comprovada a mora, 

cabe conceder a liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 

(TJ-MG - AC: 10024133016196001 MG , Relator: Evandro Lopes da Costa 

Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014). Assim sendo, reputo válida a 

notificação encaminhada à parte ré, razão pela qual não há que se falar 

em afastamento da mora. Impugnação do valor da causa. A impugnação 

apresentada pelo Requerido esta em sintonia com a deliberação do juízo 

no id. Num. 5613379, da qual foi atendido pelos Autor quando emendou a 

inicial. Portanto, não existe interesse processual em modificar o valor 

atribuído à causa, reiterando este juízo a decisão de id. Num. 5613379, Na 

contestação e reconvenção sustenta o requerido a ocorrência de 

inúmeras irregularidades no contrato. Segundo consta da cédula, foi 

concedido crédito no valor de R$ 26.500,00 reais para aquisição de 

veículo automotor, já deduzido o valor de entrada de R$ 11.500,00, para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 913,04 reais, com incidência da taxa 

mensal de juros de 1,82 % e 24,17 % de juros anual. Consta ainda na 

cédula a incidência dos seguintes encargos: seguro no valor de R$ 927,50 

reais, tarifa de registro de R$ 273,00 reais, tarifa de avaliação de bem R$ 

350,00 reais e IOF no valor de R$ 829,19 reais, chegando ao valor total de 

R$ 28.879,69 reais. É incontroverso que o Requerido efetuou o pagamento 

de apenas cinco parcelas, estando inadimplente com o remanescente das 

demais parcelas. Confrontando o teor da cédula com as alegações do 

Requerido, não vislumbro e não foi sequer apontado qualquer vício do 

consentimento capaz de tirar a credibilidade e validade do instrumento 

contratual. As cláusulas estão expressas, não podendo o Requerido 

alegar desconhecimento de seu teor. 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 1,82 % ao mês (taxa nominal) 

e a taxa efetiva anual de 24,17 %, cumprindo os requisitos antes 
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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. 

Ademais, cabe destacar a existência de cláusula contratual expressa 

permitindo a cobrança de juros capitalizados. É o que esta escrito na 

cláusula que de reza sobre “encargos remuneratórios” – id. Num. 5611955 

- Pág. 1. Noutro ponto questiona o Requerido a ausência de definição de 

critério de amortização da dívida. Falece interesse processual do 

Requerido em discutir tal ponto, eis que na demanda estamos tratando de 

uma situação de praticamente a quase totalidade do contrato foi 

descumprido, não vislumbrando qual o seu objetivo em discutir tal ponto. 

Diverso seria o cenário e justificaria tal pretensão acaso estivéssemos 

tratando de interesse em honrar com a obrigação, com a liquidação do 

contrato, e ainda assim se tivesse devidamente justificado e apontado qual 

sua contrariedade jurídica e matemática. Em outro ponto sustenta o 

Requerido abusividade na composição do CET em comparação com o 

preço médio de Bacen. No instrumento contratual consta expressamente a 

taxa de juros mensal e anual, e após a composição dos demais encargos, 

expressamente descreve o custo efetivo total. Cabe registrar que a taxa 

de juros refere-se apenas ao valor financiado, e com a incorporação das 

demais despesas, caracteriza o custo efetivo total, com implicação na 

taxa final de juros, eis que nesta esta incluso todos os demais custos 

envolvidos na operação, tais: financiamento IOF, seguro, tarifa de 

contrato. O Custo Efetivo Total (CET) corresponde a taxa de juros efetiva 

após a inclusão de todos os custos envolvidos no pagamento de um 

empréstimo - taxa de juros, Tarifa de Cadastro (TC) e imposto sobre 

operações financeiras (IOF). Desta forma a taxa de juros corresponde a 

uma parte do CET. Inexiste divergência entre a taxa de juros contratada e 

a praticada. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com Custo 

Efetivo Total - CET. Aliás, o Custo Efetivo Total - CET foi criado pela 

Resolução 3.517/2008, do Conselho Monetário Nacional, e obriga todas as 

instituições financeiras, a partir de 3/3/2008, a informar aos 

clientes/consumidores o CET das operações de empréstimos e 

financiamentos, que é composto por taxa de juros pactuada, tributos, 

tarifas, seguros, emolumentos e todas as despesas que o consumidor 

deve arcar no curso do contrato. Nesse ponto, a alegação de que o custo 

efetivo total extrapola com o adotado pelo preço médio de mercado não 

tem qualquer sentido e fundamento. Abusivo seria se estivéssemos 

analisando a taxa de juros mensal acima da taxa adotada pelo mercado. 

Portanto, ausente qualquer fundamento, é de afastar o questionamento. 

Defende ainda o Autor a ilegalidade de todas as tarifas incidentes no 

contrato. Primeiro é de afastar a alegação de ilegalidade do financiamento 

do valor correspondente a contratação do seguro de proteção financeira, 

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 sequer incidiu tal tarifa no contrato. Assim, rejeito tal ponto. 

Mesmo que estivesse prevista, 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 
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mesma tenha sido expressamente pactuada como “Tarifa de Cadastro” e 

que não haja qualquer abusividade do valor no caso em concreto. Como 

sequer foi cobrado tal encargo, falece interesse processual em discutir tal 

matéria. Outra encargo previsto no contrato refere-se ao IOF. 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, 

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. Quanto a ação de Busca e Apreensão Com relação ao pleito 

inicial (busca e apreensão do veículo) o mesmo deve ser julgado 

procedente. O pedido encontra-se devidamente instruído, pois a parte 

Autora acostou o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de 

Bens e/ou Serviços e a notificação, constituindo em mora o requerido. O 

bem foi apreendido, o requerido foi citado, que por sua vez, exerceu o 

direito de defesa, apresentando contestação, da qual apenas dois pontos 

foram acolhidos, conforme se nota pelos fundamentos acima, não 

resultando deles a desconstituição da mora. Portanto, o autor cumpriu o 

ônus probatório que lhe incumbia (provar o fato constitutivo de seu direito 

– art. 333, I do Código de Processo Civil), razão pela qual deve ser 

reputado válido todo o processo que culminou na satisfação do crédito 

objeto da ação. A propósito, posiciona-se Antonio Carlos Marcato, in 

Código de Processo Civil Interpretado, Editora Atlas S.A – 2004 – São 

Paulo, págs 1003 e 1004, litteris: “A regra, destarte, é que 
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independentemente da posição no processo cada parte venha a provar os 

fatos constitutivos do próprio direito, bem como os impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito alheio, do que decorrem importantes 

conseqüências, particularmente quanto a ações incidentais de cunho 

impugnativo, como os embargos do devedor, na execução ou nos 

embargos ao mandado, na ação monitória. Pois, bem, por fatos 

constitutivos do direito – não importando de qual parte -, devem ser 

entendidos aqueles tomados como base para a afirmação de um direito de 

que se imagine ela titular, e que pretenda ver reconhecido em juízo.” E, 

ainda: “O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição de riscos, 

ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser lacunoso ou 

obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de acordo com o caso, 

qual dos litigantes deverá suportar os riscos derivados dessas lacunas ou 

obscuridades, arcando com as conseqüências desfavoráveis de não 

haver provado o fato que lhe aproveitava. (2.º TACSP, Resc. Ac. Câm. N.º 

441.4128-00/9, 4.º Gr., rel. Juiz Antonio Marcato, j. 23.4.96, RT 732/276. 

Decisão: por votação unânime, julgaram improcedente a ação rescisória).” 

Sendo assim, a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente. 

Da mesma fora deve ser acolhido parcialmente dois pontos questionados 

na reconvenção. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil,, e declaro rescindido o contrato firmado entre 

as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada pelo 

Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar sobre o veículo objeto da 

lide. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. 

Julgo parcialmente procedente a reconvenção apenas para declarar a 

ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta) reais e despesa de registro do contrato no valor 

de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), totalizando R$ 623,00 

(seiscentos e vinte e três reais), ficando o Autor condenado em restituir 

ao Requerido, com incidência de correção monetária – INPC e juros de 

mora, no mesmo percentual dos juros contratuais, desde a data da 

assinatura do contrato. Condeno o Requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10 

% sobre o valor atualizado da dívida. Em relação à reconvenção, fica o 

Autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em 10 % 

sobre o valor do proveito econômico obtido na sentença. Como o 

Requerido demonstrou sua condição financeira, defiro a gratuidade da 

justiça postulada, ficando as verbas de sucumbência sobrestadas nos 

termos do art. 98 do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

intimem-se as partes para manifestação, e caso nada seja postulado, 

arquive-se. Caceres, 30 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: 1006215-13.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

DIVINOMAR JOSE DE MATOS REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC 

TUTELA DE URGÊNCIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DIVINOMAR JOSÉ DE 

MATOS em face de BANCO BRADESCO. Transcrevo a sinopse fática 

contida na inicial: “O requerente, pessoa idosa (76 anos), tem como fonte 

única de sustento os proventos de sua aposentadoria por idade. Nos 

últimos anos, o requerente vem tendo sérias dificuldades financeiras em 

razão de gravíssimo problema de saúde, uma vez que foi diagnosticado 

em avançado estágio de câncer de próstata, tendo que contar com a 

ajuda de familiares para realizar os tratamentos de saúde necessários. 

Para piorar a situação do requerente, ao perceber que o valor líquido dos 

seus proventos de aposentaria estava vindo sempre a menor do que o 

costumeiro, resolveu pedir à sua esposa para que verificasse a situação, 

consultando o seu holerite, momento em que constatou a existência de 

sucessivos descontos de empréstimos consignados que nunca contratou. 

Dentre os empréstimos não contratados pelo requerente está um suposto 

empréstimo celebrado com o Banco requerido no valor de R$ 7.744,89 

(sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). 

Nos termos do extrato processual retirado do “meu inss”, verifica -se que 

os valores oriundos de tal empréstimo estão sendo descontados 

diretamente dos proventos de aposentadoria do requerente. No termo do 

extrato anexo, o empréstimo está sendo cobrado em 72 (setenta e dois) 

descontos mensais de R$ 215,85 (duzentos e quinze reais e oitenta e 

cinco centavos), diretamente do holerite do requerente. Até o momento, já 

foram descontadas 16 (dezesseis) parcelas de R$ 215,85 (duzentos e 

quinze reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, já foi descontado da 

aposentadoria do requerente o valor total de R$ 3.453,60 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Portanto, o 

requerente já sofreu o indevido desconto de R$ 3.453,60 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) por um 

empréstimo que nunca contratou. O requerente, por estar acamado, não 

teve condições de saúde de contactar a requerida para entender a origem 

dos descontos indevidos, então pediu à sua esposa que lhe 

representasse nas tentativas administrativas para resolver o imbróglio. 

Com isso, a sua esposa se dirigiu ao Procon, realizando a reclamação 

administrativa, conforme ficha de atendimento n. 51-030.001.19-0001523, 

narrando todo o ocorrido (reclamação anexa). Na oportunidade, a equipe 

do PROCON tentou encontrar em contato com o Banco requerido. A 

primeira tentativa de contato restou inexitosa por já se ter encerrado o 

horário de atendimento do Banco. A segunda tentativa de contato também 

de nada adiantou, uma vez que o sistema do Banco estava fora do ar. Na 

terceira tentativa de contato, o atendente Rafael informou que entraria em 

contato com a procuradora e esposa do requerente em até 05 (cinco) dias 

úteis (protocolo n. 23626916); porém não o fez (e nem prestou qualquer 

esclarecimento ou justificativa por não ter entrado em contato). Passados 

os cinco dias úteis, sem que o Banco tivesse entrado em contato com a 

esposa do requerente, esta retornou ao Procon, que mais uma vez entrou 

em contato com o requerido. Na quarta tentativa de contato, outra 

atendente do Banco, de nome Luiza, já deu outra versão, informando que 

deveria ser encaminhado pela esposa do requerente uma contestação via 

e -mail para que pudesse encaminhar o contrato que deu origem ao 

suposto empréstimo. Até o momento, mesmo diante de todas as tentativas 

administrativas, ao requerente (por meio de sua procuradora e esposa) ou 

à equipe do Procon não foi encaminhada a cópia do contrato que teria 

dado origem ao suposto empréstimo consignado. Enquanto isso, os 

descontos prosseguem sendo efetuados – mensalmente – no holerite do 

requerente, prejudicando demasiadamente a sua situação financeira e 

consequentemente o seu tratamento de saúde. Desse modo, sem 

conseguir acesso ao contrato do empréstimo consignado em que 

desconhece, levando em conta os descontos mensais em seus proventos 

de aposentadoria, não restou ao requerente opção que não fosse o 

ajuizamento da presente demanda.” Após tecer suas razões de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: i) Seja concedido ao requerente o 

benefício da tramitação prioritária, seja por conta de sua idade ou por 

conta de sua doença (câncer de próstata em estágio avançado), nos 

termos do art. 1.048 do Código de Processo Civil, bem como no art. 71 do 

Estatuto do Idoso; ii) Com fulcro no art. 300 do CPC, seja concedida medida 

liminar, a fim de determinar-se ao requerido Banco Bradesco S.A. que, em 

48h (quarenta e oito horas), junte ao feito as informações e documentos 

que fundamentam a existência do empréstimo consignado no valor de R$ 

7.744,89 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove 

centavos), tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais); iii) Ainda com fulcro no art. 300 do CPC, seja concedida medida 

liminar a fim de suspender a exigibilidade do débito oriundo do empréstimo 

consignado no valor de R$ 7.744,89 (sete mil setecentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e nove centavos), impedindo-se, de imediato, a 

continuidade dos descontos mensais de R$ 215,85 (duzentos e quinze 

reais e oitenta e cinco centavos) em sua aposentadoria, tudo sob pena de 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); iv) Após, requer a 

intimação pessoal da parte requerida para que compareça à audiência de 

conciliação, a ser designada por Vossa Excelência; v) Requer seja 

deferida, em favor da ora demandante (claramente hipossuficiente neste 

processo/na relação jurídica), a inversão do ônus da prova; vi) No mérito, 
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confirmando-se a liminar, requer seja: a) Declarada a inexistência do 

débito oriundo de empréstimo consignado cobrado pelo Banco requerido, 

no valor de R$ 7.744,89 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e nove centavos), uma vez que tal contratação em momento algum 

foi realizada pelo requerente dando-o como inexigível, para todos os 

efeitos; b) Condenada a parte requerida a restituir o requerente dos 

valores descontados em sua aposentadoria, que no momento do 

ajuizamento da presente ação atinge a quantia de R$ 3.453,60 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), em dobro, 

devidamente corrigida no momento da sentença, tudo nos termos do art. 

42, parágrafo único, do CDC; c) Condenada a parte requerida em indenizar 

a autora, em valor que não seja inferior à quantia de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), considerando toda a angústia sofrida pelo requerente, o 

descaso, a negligência e o poder aquisitivo da parte requerida, 

atendendo-se, assim, aos caráteres compensatório e pedagógico dos 

danos morais. vii) Provar o alegado por todos os meios admitidos em 

direito. Com a inicial, vieram documentos. A inicial foi recebida no id. 

25553593. Já no id. 26129419 o Juízo determinou a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do autor uma vez que o requerido, 

embora citado, descumpriu o comando inserido no despacho inicial no 

sentido de apresentar informações sobre o processo no prazo de 48 

horas. Citado, o requerido apresentou contestação no id. 28366364. Na 

ocasião requereu a retificação do polo passivo para constar BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS. Refutou a concessão da gratuidade da 

justiça. No mérito, sustentou a legitimidade dos débitos, esclarecendo que 

o autor celebrou Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de 

Pagamento ou em Benefício Previdenciário. Esclareceu ainda que o aludido 

contrato foi consubstanciado em 30.09.2016 mediante o empréstimo de 

R$7.185,42 para pagamento em 72 parcelas mensais e consecutivas no 

valor de R$215,85. Informou ainda que no dia 04.06.2018 o requerente 

teria celebrado refinanciamento do contrato, gerando o contrato n. 

810235606, no valor de R$7.744,89, para pagamento em 72 parcela 

mensais e consecutivas no valor de R$215,85, liquidando o contrato n. 

807354034 e, o saldo remanescente no valor de R$1.296,07 teria sido 

disponibilizado ao autor. Declarou ainda que o contrato n. 810235606 teria 

sido pago mediante TED ao Banco (104), Agência 0870-2, Conta 1621-6 

em 08/06/2018. Logo, concluiu que o Requerente REALIZOU a contratação 

do empréstimo, bem como o refinanciamento e foi BENEFICIADO pelos 

valores contratados. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o quanto segue: a) Sejam acatadas as preliminares arguidas, a 

fim de que seja retificado o polo passivo da ação, para constar como 

Requerido o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em virtude da 

qualificação errônea dada pelo Requerente na petição inicial, bem como 

seja revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido o 

Requerente; b) No mérito, seja julgada totalmente IMPROCEDENTE a 

presente ação, pois restou claramente demonstrado que o Requerente 

não comprovou os fatos narrados na inicial e muito menos os danos 

sofridos, desta forma, contrariando a determinação contida no artigo 373, I 

do Código de Processo Civil; c) Para a improvável hipótese de não ser 

esse o entendimento de Vossa Excelência, convencendo-se de que exista 

culpa do Requerido, o que se admite apenas por amor ao argumento, 

eventual condenação deverá ser arbitrada em valores que representem 

equidade, moderação, razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se às 

provas contidas nos autos, e de forma que não represente para o 

Requerente enriquecimento sem causa, além da devolução de valores sem 

a incidência do dobro legal, haja vista a inexistência de conduta ilícita e/ou 

de má-fé; d) Requer, por fim, que todas as intimações destes autos sejam 

feitas em nome do Dr. Mauro Paulo Galera Mari, OAB/MT 3.056, sob pena 

de nulidade. Com a contestação, vieram os documentos. Por fim, intimado 

o autor para apresentar impugnação à contestação (id. 29162786 - Pág. 1) 

este permaneceu inerte (id. 30141968 - Pág. 1). É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA C.C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

DIVINOMAR JOSÉ DE MATOS em face de BANCO BRADESCO. O 

processo já pode ser julgado de acordo com o que dispõe o art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Fato é 

que a considerar que o autor não produziu ou indicou provas por ocasião 

da impugnação à contestação conforme lhe seria permitido (art. 351 do 

CPC) e havendo provas pré-constituídas suficientes para a formação da 

convicção do Juízo, torna-se desnecessária a dilação probatória. Pois 

bem. Inicialmente determino que seja retificado o polo passivo da ação, a 

fim de que no lugar de BANCO BRADESCO passe a constar BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., conforme solicitado na peça de 

defesa. No tocante a matéria de fundo (mérito), são as seguintes 

considerações do Juízo: Sabe-se que a regra geral de distribuição de 

provas prevista no art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que 

caberá ao autor provar o fato constitutivo de seu direito ao passo que ao 

réu incumbe provar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito 

invocado na inicial. Ocorre que conforme anotado no despacho inicial 

houve a necessidade de se inverter o ônus da prova com fundamento no 

art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. A razão da 

inversão decorreu não apenas da condição de hipossuficiência do 

consumidor, mas também a de que não seria razoável exigir do requerente 

a prova de fato negativo, ou seja, como o mesmo negou a existência de 

obrigação com a instituição financeira requerida, não haveria que se lhe 

exigir a prova deste fato que o mesmo desde a inicial reputa inexistente. 

Nesse sentido é que coube à parte ré provar a relação contratual negada 

pela parte autora, sendo razoável a exigência na medida em que o 

financiamento e o pagamento do mesmo se deram respectivamente por 

meio de transação bancária e descontos na folha de pagamento do autor 

de modo que o réu deveria então trazer provas a legitimar os descontos 

que vinha praticando junto a folha de pagamento do autor. E o réu logrou 

êxito em seu ônus de provar! O requerido informou que com o autor 

realizou 02 contratos de financiamento. O primeiro contrato de empréstimo 

consignado n° 807354034 no valor de R$7.185,42 para pagamento em 72 

parcelas mensais e consecutivas de R$215,85 teria sido realizado no dia 

30.09.2016 e liquidado em 12.06.2018 com 20 parcelas descontadas. A 

liquidação do primeiro contrato teria sido resultante de um contrato de 

refinanciamento o qual seria o segundo contrato de n. 810235606 no valor 

de R$7.744,89 para pagamento em 72 parcelas mensais e consecutivas 

no valor de R$215,85 o qual teria sido realizado em 04.06.2018 gerando 

ainda uma sobra ao autor no valor de R$1.296,07 cujo valor teria sido ao 

autor disponibilizado mediante TED ao seguinte dado bancário: Banco 

(104), Agência 0870-2, Conta 1621-6 em 08/06/2018. Para confirmar a 

transferência eletrônica de valores o réu juntou imagem que consta em 

sua própria petição de defesa (vide id. 28366364 - Pág. 6/7). Ressalta-se 

ainda que o réu fez quadro comparativo da assinatura do autor no 

contrato com a sua assinatura na cédula de identidade (vide id. 28366364 

- Pág. 9) havendo semelhança entre as assinaturas. Não obstante o réu 

juntou no anexo de sua contestação a cópia do contrato n. 810235606 

(vide id. 28366365 - Pág. 1 e ss.) no qual consta como valor líquido 

liberado ao cliente o valor de R$7.744,89 o que corresponde com a 

informação apresentada na contestação. Veja que tanto o valor do 

empréstimo (R$7.744,89) quanto a mensalidade descontada na folha de 

pagamento do autor (R$215,85) correspondem com os valores 

reclamados e ditos por não contratados pelo autor. E a despeito das 

provas apresentadas na contestação o autor nada mais mencionou 

quando teve oportunidade por ocasião da impugnação à contestação, 

sendo este o momento processual para a indicação/requerimento de 

provas ou diligências conforme o já mencionado art. 351 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, devo considerar que o réu logrou êxito em 

apresentar fato impeditivo do direito invocado na petição inicial. Nesse 

sentido: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DESCONTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. 

REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR 

EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. Considerando 

que demonstradas tanto a contratação quanto a quitação de dívida 

anterior, é totalmente válido o contrato objeto da demanda e legítimos os 

descontos efetuados no benefício da requerente, não havendo que se 

falar em restituição ou em indenização por dano moral. APELAÇÃO DO 

BANCO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.” (TJPR - 15ª 

C.Cível - 0001557-32.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador 

Hayton Lee Swain Filho - J. 18.09.2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DE TÓPICO QUE 

TRATA DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO 

RECURSAL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR INSTRUMENTO 

CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA COBRIR ANTIGA 
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DÍVIDA JUNTO À MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO VÁLIDO 

E EFICAZ – AUSÊNCIA DE IRREGULARES – MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – EXEGESE DO ART. 85, §11 DO CPC/15.Apelação cível 

conhecida em parte e desprovida.” (TJPR - 15ª C.Cível - 

0002356-93.2017.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Juíza Elizabeth M F Rocha - J. 

17.04.2019). Com efeito, considerando que a parte requerida logrou êxito 

em provar a existência de instrumento particular firmado com o autor, e a 

considerar ainda que este na oportunidade da impugnação à contestação 

nem mesmo compareceu para se opor as informações prestadas pela 

parte ré, devo então considerar a ação improcedente. No tocante ao 

pedido de condenação do autor às sanções inerentes a litigância de 

má-fé, dada a informações de que o autor possui diversos empréstimos 

(id. 28366365 - Pág. 7) e que os descontos operados pelo réu na 

aposentadoria do autor decorrem de sucessivas operações financeiras, 

ausente elemento concreto a demonstrar a cabal intenção do autor de 

demandar movido de má-fé, deixo de condená-lo à sanção 

correspondente. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. A 

considerar ainda o resultado da demanda, REVOGO os efeitos da decisão 

proferida no id. 26129419 - Pág. 1 podendo então a parte ré voltar a 

operar os descontos na folha de pagamento do benefício previdenciário 

do autor de acordo com o pacto contratual em vigor. Também em razão do 

resultado da demanda, condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios estes fixados 

no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2° incisos I 

a IV do CPC). Todavia, suspendo a exigibilidade destas verbas nos termos 

do art. 98, §3° do Código de Processo Civil. P. R. I. Havendo o trânsito em 

julgado, arquive-se! Cáceres/MT., 30 de Março de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA OAB - MG113957 (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001705-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA, NAYARA FANAIA FONTES REU: 

ALEXANDRE DOS SANTOS Vistos, etc... Ricardo Mateus Moreto Oliveira e 

Nayara Fanaia Fontes ingressaram com ação de indenização por danos 

morais e materiais em face de Alexandre dos Santos, alegando, em 

síntese, que no final dos meses de junho e julho do ano de 2017 iniciaram 

as tratativas de um negócio jurídico a ser celebrado com o Requerido, 

tendo por objeto a compra de um imóvel urbano situado nesta cidade, com 

área de 677,30m², de propriedade do Réu. Alegam que na época as partes 

trocaram e-mails a fim de estabelecer as cláusulas contratuais referentes 

ao aludido negócio. Afirmam que em 03.07.2017 as partes chegaram a um 

consenso quanto aos termos do negócio e firmaram contrato particular de 

compromisso de compra e venda do imóvel, pelo valor de R$280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais), estabelecendo cláusula de irrevogabilidade 

e irretratabilidade dos compromissos firmados no ajuste. Asseveram que o 

aludido contrato constou ainda cláusula que havendo anuência do agente 

financeiro quanto ao valor das prestações pactuadas, o imóvel seria 

transferido imediatamente. Argumentam que próximo a data em que se 

mudariam para o imóvel, após promoverem todos os preparativos, o Réu 

encaminhou uma notificação extrajudicial ao autor Ricardo, onde o 

informava a intenção de desistir do compromisso de compra e venda 

ajustado. Aduzem que antes de serem notificados pelo demandado 

tiveram várias despesas de ordem material, supostamente demonstrados 

pelos documentos juntados à inicial. Após tecerem seus argumentos de 

fato e direito, requereram a condenação do Réu ao pagamento de 

indenização por dano material relativo aos supostos gastos com serviços 

de mudança, jardinagem, dedetização do imóvel, montagem e 

desmontagem dos móveis, frete e multa de rescisão antecipada do 

contrato de aluguel, cuja soma atinge o montante de R$7.750, 00 (sete mil 

setecentos e cinquenta reais). Requerem, ainda, pela condenação do 

Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da frustração 

experimentada pelos Requerentes frente à desistência do compromisso 

pelo Réu na véspera da mudança, ressaltando a expectativa criada pela 

filha do casal devido à nova casa. Ao final, requereu a total procedência 

da demanda. A inicial veio acompanhada de documentos (ids. 12672214; 

12672215 – págs. 1 e 2; 12672223 – págs. 01 a 26; 12372228 – págs. 01 

a 04; 12672229; 12672230 – págs. 01 a 06; 12672233 – págs. 01 a 04; 

12672236 – págs. 01 a 16; 12672260; 12672267 págs. 01 a 14; 12672270 

– págs. 01 e 02; 12672271; 12672272; 12672272). A inicial foi recebida, e 

realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo 

(id. 14207012). Citado, o requerido apresentou defesa no id. 14495218. 

Defende que as partes não chegaram a firmar contrato de compromisso 

de compra e venda, tendo apenas iniciado a negociação tratando da 

compra e venda do aludido imóvel, que, contudo, foi interrompida antes 

que as partes concretizassem a negociação e formalizassem o contrato. 

Sustenta que o interesse em vender o imóvel se deu em razão do fato de 

que sua esposa possuía vínculo empregatício com uma empresa 

localizada em São José dos Quatro Marcos, motivo pelo qual residiam 

naquela cidade. Contudo, sucedeu que na época dos fatos a cônjuge do 

Réu teve seu contrato de trabalho encerrado inesperadamente, motivo 

pelo qual decidiram residir novamente nesta Comarca e por consequência 

passaram a utilizar o imóvel para fins de moradia, desistindo da venda do 

aludido bem. Embasado em tais argumentos, alegam que a desistência do 

negócio se deu por motivo de força maior. Aduz que diante de tal situação 

entrou em contato com os requerentes por meio de ligação telefônica para 

informar sobre a desistência do negócio, e que o Autor enfurecido diante 

da informação, teria proferido diversas ameaças ao Requerido afirmando 

que entraria no imóvel à força. Defende que os Requeridos teriam agido de 

má-fé tomando decisões precipitadas com relação á negociação e mesmo 

após terem ciência quanto a desistência do negócio, teriam comparecido 

ao Cartório para reconhecer firma das assinaturas no contrato de 

compromisso de compra e venda, no qual não consta assinatura do 

demandado. Alega que uma das exigências para haver efetivação do 

contrato de compra e venda era que os Requerentes efetuassem o 

pagamento de um valor a título de entrada, o que não foi realizado. Refuta 

o pedido de indenização por danos materiais, alegando que os 

requerentes foram avisados em 05 de julho de 2017 que a negociação 

estaria encerrada. Impugnou os documentos juntados pelos autores 

(recibos) alegando que não houve autorização do Requerido para 

realização de qualquer serviço no aludido imóvel e que os Requerentes 

agiram por sua conta ao encomendar móveis para o imóvel. Argumenta 

que não deve prosperar o pedido de indenização por danos morais, em 

resumo, por não ter sido comprovado o ato ilícito alegado, tampouco o 

dano moral sustentado. Afirma que os autores não sofreram dano algum. 

Alternativamente, em caso de condenação ao pagamento da referida 

indenização, requer que o valor seja fixado em consonância com a 

jurisprudência, considerando a situação financeira do Requerido. Ao final, 

pugnou pela improcedência da demanda. Juntou documentos nos ids. 

14495669; 14495709; 144995744 – págs. 01 e 02; 14495791; 14495821; 

14495869; 14495901; 14495916; 14495948; 14495970; 14496000; 

14496039 págs. 01 a 13; 14496096; 14496112; 14496162; 14496216; 

14496240; 14496268; 14496299 – págs. 01 e 02; 14496404; No id. 

15209682 o autor impugnou a contestação apresentada, refutando os 

argumentos de defesa. O feito foi saneado fixando-se os pontos 

controvertidos e deferida/determinada a produção de prova testemunhal e 

colheita de depoimento pessoal das partes. Em audiência de instrução foi 

colhido o depoimento pessoal das partes e realizada a oitiva de três 

testemunhas (id. 17849333). Os Autores apresentaram suas alegações 

finais no id. 17894053 – págs. 01 a 07. . O Requerido, por sua vez, 

apresentou seus memorias finais no id. 18327240 – págs. 01 a 04. É a 

síntese. Decido. Em resumo, pretendem os autores a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização em razão de prejuízos 

patrimoniais e morais experimentos pelos autores após o réu ter desistido 

do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes, tendo por 

objeto a aquisição de um imóvel. O Requerido, por sua vez, sustenta que 

as partes não chegaram a concretizar o aludido negócio permanecendo 

em tratativas até o aviso de desistência. Não existem preliminares a serem 
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analisadas. Passo ao mérito. O ordenamento jurídico pátrio reclama, para 

impor o dever de reparar o dano, que estejam presentes os elementos da 

responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a 

culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, 

considerados conjuntamente. Art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. 

O art. 927 do aludido diploma legal, por seu turno, acentua: “Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.”. Elucida Caio Mário da Silva Pereira: A teoria da 

responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de 

que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: 

antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; 

relação de causalidade entre uma e outra. (Responsabilidade Civil, ed. 

Forense, pág. 93). Rui Stoco sintetiza: Desse modo, deve haver um 

comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão), que 

desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 

bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve 

ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa 

(negligência, imprudência, ou imperícia), contrariando, seja um dever geral 

do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto 

(inexecução da obrigação ou de contrato). Esse comportamento gera, 

para o autor, a responsabilidade civil, que traz, como consequência, a 

imputação do resultado à sua consciência, traduzindo-se, na prática, pela 

reparação do dano ocasionado, conseguida, normalmente, pela sujeição 

do patrimônio do agente, salvo quando possível a execução específica. 

Por outras palavras, é o ilícito figurando como fonte geradora de 

responsabilidade. (Responsabilidade Civil e sua Interpretação 

Jurisprudencial, 4ª ed., 1999, p.63.). No caso, como exposto, o pedido de 

reparação se baseia no suposto dano causado aos Autores em razão do 

rompimento de um suposto negócio jurídico de compra e venda por parte 

do Réu. Feitas tais considerações, passo ao exame da prova produzida. 

Os autores trouxeram ao feito e-mails trocados entre as partes, além de 

documentos que demonstram o diálogo mantido entre eles (ids. 12672270 

– págs. 01 e 02; 12672267 – págs. 06, 07, 08, 09, 12672233 – págs. 1 a 

04) e cujo teor das conversas demonstra que as tratativas a respeito do 

jurídico em discussão já se encontravam avançadas até serem 

interrompidas pelo Requerido mediante notificação extrajudicial (id. 

12672272). Desta feita, a prova documental demonstra, de fato, que as 

partes mantiveram tratativas acerca da promessa de compra e venda que 

seria eventualmente firmada pelas partes mediante formalização do 

contrato. Nesse contexto, é possível afirmar que o Requerido, de fato, 

criou uma expectativa e confiança de que o negócio seria concretizado 

por certo lapso temporal, permitindo que os Autores nutrissem a ideia de 

que poderiam se mudar para o imóvel objeto do negócio jurídico. No mesmo 

sentido é a prova testemunhal, porquanto a testemunha Gilson Eduardo 

dos Santos, que atuou como corretor das tratativas do negócio, afirmou 

que a desistência quanto a pactuação da compra e venda ocorreu por 

parte do Requerido, que após criar uma grande expectativa nos Autores 

acerca do negócio, resolveu por fim as tratativas e não ultimar o ajuste. 

Desta feita, resta incontroverso que a finalização do negócio não foi 

efetivada tão somente em razão do agir do demandado que desistiu de 

levar adiante as tratativas que não evoluíram à formalização da compra e 

venda. Pois bem, a desistência da compra e venda é plenamente possível, 

e permite aos envolvidos colocar fim ao futuro negócio jurídico, como 

ocorreu nos autos, mas isso não isenta as partes de arcar com eventuais 

prejuízos sofridos pela outra, advindos em razão do contrato que não se 

firmou. Nesse contexto, extrai-se dos autos que os Autores requerem o 

pagamento de indenização por supostos prejuízos de cunho material, 

alegando que a expectativa gerada pelo Requerido quanto ao negócio em 

comento levou à contratação dos serviços pelos Autores, que idealizaram 

a mudança para o imóvel objeto do contrato e que só tomaram 

conhecimento após a notificação extrajudicial, à míngua de provas de que 

tenha sido realizada qualquer comunicação anterior. Sob tal ótica, entendo 

que os Autores não poderão ficar prejudicados em relação aos supostos 

pagamentos efetuados frente a comprovada culpa do Requerido com 

relação à não efetivação do negócio de compra e venda e a influência 

clara da sua ação no prejuízo sofrido pelo requerente. Por outro lado, é 

necessário ressaltar que para o ressarcimento buscado, é preciso 

demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os efetivos prejuízos 

sofridos. Sobre o assunto, acerca do dano material dispõe Maria Helena 

Diniz (Dano Indireto, ob. cit., pág. 55) "a lesão concreta, que afeta um 

interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou 

deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, 

sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo 

responsável". Ou seja, para que haja ressarcimento, a parte precisa 

comprovar que realmente sofreu prejuízo material, demonstrando 

efetivamente o aludido prejuízo. Por sua vez, o art. 944 do Código Civil 

preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano, orientação 

essa que deve ser observada tanto para o dano material quando para o 

dano moral. Pois bem, analisando a prova documental acostada no caso, 

verifico que os Autores comprovaram os gastos com serviços de 

eletricidade (R$500,00), instalação e desinstalação de ar condicionado 

(R$350,00), desmontagem e montagem de móveis (R$200,00), 

dedetização (R$100,00), jardinagem (incluindo retirada da árvore) (R$200 

e R$300,00) (ids. 12672236 – págs. 01 a 06), serviços de frete (incluindo 

carregadores) nos valores de R$200,00 e R$100,00(id. 12672286 – págs. 

08/09), pois embora não tenha sido efetivamente realizada a mudança, os 

Autores demonstraram o pagamento adiantado dos serviços, além de 

desinstalação de ventiladores (id. 12672236). Não obstante, os Autores 

requerem, ainda, o ressarcimento do valor pago a título de multa rescisória 

do contrato de locação do imóvel que locavam, no valor de R$3.300,00. 

Considerando a previsão da multa no contrato de locação (id. 12672236 – 

pág. 16), o comprovante de pagamento do valor da respectiva multa (id. 

12672236 – pág. 11), confirmado pelo depoimento da testemunha Roberto 

Alves Serrão, locatário do imóvel na época dos fatos, entendo que o 

referido valor também deve ser ressarcido aos Requerentes. Com relação 

ao recebido juntado no id. 12672236 – pág. 07, considerando que aponta 

os mesmos serviços do recibo de id. 12672236 – pág. 03 e não indica 

sequer o endereço em que foram os serviços, deixo de impor ao requerido 

o ressarcimento do valor indicado no documento. Da mesma forma, não 

deve ser acolhido o pedido de ressarcimento no que tange ao gasto com a 

confecção de um móvel, porquanto não vislumbro o efetivo prejuízo dos 

Autores considerando que poderão usufruir do produto adquirido 

independente da aquisição do novo imóvel, não existindo, a meu ver, 

efetivo prejuízo a culminar em dano material. Importa mencionar que 

embora o negócio não tenha sido concretizado, a prova oral apontou que 

os Autores estavam em poder das chaves do imóvel objeto das tratativas 

de compra e venda, assim como o próprio Réu, ao prestar depoimento 

pessoal, afirmou ter notado algumas diferenças no imóvel quando se 

mudou novamente para o local. Assim, comprovadas as referidas 

despesas mediante a prova documental e testemunhal produzidas, o valor 

a ser arbitrado a título de reembolso, obrigação a ser cumprida pelo Réu 

em favor dos Autores, é de R$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta 

reais), valor que deverá ser corrigido a partir do desembolso e acrescido 

de juros de mora a partir da citação. Por outro lado, não obstante a 

caracterização da culpa do Requerido pela não formalização do negócio, o 

pedido de indenização por danos morais não deve ser acolhido, porquanto 

os Autores não comprovaram que o fato tenha incorrido em abalo moral 

capaz de ensejar a reparação civil. Explico: Sérgio Cavalieri Filho ensina 

que “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”; já em 

sentido amplo dano moral é a “violação dos direitos da personalidade”, 

abrangendo “a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações 

afetivas, as aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, 

filosóficas, direitos autorais”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 82 e 84). Por outro 

lado, em relação à ausência do efetivo dano moral, cumpre transcrever o 

seguinte ensinamento na obra citada: “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 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.”. (CAVALIERI FILHO, pág. 87). Importa destacar 

que nas relações econômicas e sociais modernas, alguns fatos da vida 

não ultrapassam a barreira de simples transtornos e meros dissabores, os 

quais, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente para 

caracterizar o dano moral indenizável, porquanto não repercutem na 

esfera íntima e nos direitos de personalidade da pessoa. Na hipótese, a 
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meu juízo, a mera desistência do réu no interesse de celebrar/formalizar 

contrato de compra e venda com os Autores não se configura dano moral, 

porquanto, trata-se, em princípio, de um desconforto, dissabor, desgosto 

suportável que não tomam a dimensão de constranger a honra ou a 

intimidade dos Autores e, portanto, não bastam à caracterização do dano 

extrapatrimonial, ressalvados os casos excepcionais. Nesse mesmo 

sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência a seguir: EMENTA: 

APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEICULO AUTOMOTOR. 

DESISTÊNCIA DA COMPRA. DEVOLUÇÃO VALOR DE ENTRADA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA DO 

DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE A 

CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. - O inadimplemento de obrigação contratual, 

em regra, não acarreta dano moral, o qual pressupõe ofensa aos direitos 

da personalidade - Meros aborrecimentos e chateações não podem 

ensejar indenização por danos morais; a dor moral, que decorre da ofensa 

aos direitos da personalidade, apesar de ser subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, ao qual todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos - Para que os 

danos materiais sejam devidos é necessário que haja prova do efetivo 

prejuízo sofrido, bem como prova de que o requerido é o responsável pelo 

dano (art. 373, I do CPC/15)- Havendo condenação, os honorários devem 

ser arbitrados sobre este valor e não sobre o da causa, sendo cabível a 

redução da verba para adequar ao dispositivo legal. - segundo recurso 

provido. (TJ-MG - AC: 10216150003004001 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018). (grifei) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - PRÉ-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÁREA - DESISTÊNCIA DO 

PROMITENTE LOCATÁRIO - REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES - INAPLICÁVEIS 

- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. - A indenização por danos 

materiais exige a comprovação efetiva de prejuízo já ocorrido, 

devidamente comprovado nos autos. - Não há que se falar no dever de 

indenizar, a título de lucros cessantes, haja vista que a fase pré-contratual 

não obriga as partes a finalizar os tramites negociais, não podendo ser 

imputado à parte recorrida indenizar as expectativas da outra parte na 

hipótese da não efetivação do negócio, em razão de seu exercício de 

liberdade de contratar. - A frustração do negócio, embora possa ter 

acarretado desconforto à parte autora, com algumas alterações em seu 

cotidiano, trata-se de mero aborrecimento, que não enseja reparação por 

dano moral. (TJ-MG - AC: 10118130013311001 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. DENÚNCIA ANTECIPADA E IMOTIVADA DO LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM 

LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR 

BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMETNO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) 4. O dano moral se configura pela ofensa aos atributos da 

personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual. 5. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 

n.1024850, 20150110851027APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no 

DJE: 20/06/2017. Pág.: 332/339). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

CONSTRUÇÃO. SEGUNDO PAVIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. CONFIGURADO. PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE FATO 

IMPEDITIVO. AUSENTE. ART. 373, II DO CPC. DANO MATERIAL. DEVIDO. 

DANO MORAL. AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. (...) 4. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico 

ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não 

há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações 

momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de 

banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado 

instituto jurídico. 5. Apesar do inadimplemento contratual, tenho que a 

situação enfrentada não é capaz de gerar danos ao patrimônio imaterial do 

autor, não sendo devida, pois, a reparação moral. 6. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão n.1024316, 

20140710001766APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. 

Pág.: 228/234). (grifei). Assim, não configurado o dano moral alegado, o 

pedido de indenização por dano extrapatrimonial não deve ser acolhido. 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE presente ação para condenar o requerido 

Alexandre dos Santos ao pagamento do valor de R$5.250,00 (cinco mil 

duzentos e cinquenta reais) aos autores Ricardo Mateus Moreto Oliveira e 

Nayara Fanaia Fontes a título de reembolso pelas despesas suportadas e 

demonstradas nos autos, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 

1% a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca e não 

proporcional, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, ficam os Autores condenados ao pagamento de 84% sobre 

o valor das custas e despesas processuais. Já a parte requerida, fica 

condenada ao pagamento na proporção de 16,00% do valor devido. No 

que tange aos honorários, arbitro o valor total em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85,§2º, incisos I a IV, do CPC. Sobre o 

valor resultante, ficam os Autores condenados ao pagamento de 84% do 

valor arbitrado. Já a parte requerida fica condenada ao pagamento dos 

honorários em prol do Advogado do autor no percentual de 16% do valor 

arbitrado. Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se 

manifestem em 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

cautelas. Intimem-se. Cáceres/MT, 30 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006049-78.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES ajuizou ação 

revisional de contrato c/c pedido de repetição de indébito em desfavor de 

CREFISA S/A afirmando que contraiu empréstimo junto à Requerida no mês 

de dezembro de 2018 através do contrato 041760021590, no valor de R$ 

2.249,43 [Dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e três 

centavos], ficando estabelecido que o pagamento do empréstimo seria 

realizado mediante desconto mensal [conta corrente] de doze [12] 

parcelas no valor de R$ 513,44 [Quinhentos e treze reais e quarenta e 

quatro centavos], totalizando o valor de R$ 6.161,28 [Seis mil cento e 

sessenta e um reais e vinte e oito centavos] . Defende que os juros 

remuneratórios de 22,54 % ao mês se apresentam de forma onerosas e 

em percentual abusivo, estando muito acima da taxa média adotada no 

mercado de 6,3 % pelas demais instituições financeiras. Questiona ainda a 

cobrança de juros na forma capitalizada por não ter sido informada e 

esclarecida, cuja cláusula acabou por majorar demasiadamente os juros 

remuneratórios do valor contratado e a própria dívida. Requereu ao final a 

revisão do contrato para declarar nula a cláusula contratual que estipula a 

incidência de juros capitalizados e a adequar o valor da parcela em 

conformidade com a taxa de juros média de mercado. Pleiteou ainda a 

restituição da quantia de R$ 2888,40 reais a título de repetição de indébito 

e na forma do art. 42 do CDC e condenação da Requerida em danos 

morais– id. Num. 24835980. Instruiu a inicial com documentos pessoais, 

contrato questionado – id. Num. 24835983 e extrato da taxa de juros – id. 

Num. 24835987. Citado o Requerido apresentou contestação informando o 

descumprimento contratual pela Autora por estar inadimplente com o 

pagamento das parcelas do empréstimo, e defendeu o contrato, 

argumentando que a Autora recebeu um cópia no ato da contratação, e 

demonstrou ter ciência das taxas de juros e demais encargos previstos, 

não sendo coerente, portanto, que, após o recebimento dos valores, 

subsista a alegação de que as taxas de juros são elevadas. Explanou 

todos os pontos e argumentos jurídicos a rebater o pedido inicial, tendo ao 
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final postulado pela total rejeição – id. Num. 28176585 -. Instruiu a defesa 

com os documentos de ids. Num. 28177042, Num. 28177043, Num. 

28177044 e Num. 28177046. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação e resultando infrutífera a composição – id. Num. 28231429. 

Impugnação – id. Num. 29202617. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de 

ação de revisão contratual, com pedido de afastamento da cobrança 

capitalizada dos juros, redução da taxa de juros em conformidade com a 

taxa média de mercado, devolução de valores pagos a maior e danos 

morais. O feito comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria 

de direito. O contrato 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 22 % ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva anual 

de 987,22 % ao ano, 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) No caso a Autora afirma que o 

Requerido não demonstrou de forma ostensiva e informou previamente os 

critérios adotados para a cobrança dos juros. Os argumentos 

apresentados pela Autora não procedem. Primeiro que na contestação a 

Requerido comprou ter entregue uma via do contrato. Segundo que no 

contrato expressamente estipula a cobrança capitalizada dos juros. É o 

que esta escrito na cláusula II.2. Terceiro que a pratica adotada pela 

Requerida esta em conformidade com a legislação e jurisprudência, 

desconhecendo este juízo uma única instituição financeira que conceda 

crédito utilizando a metodologia dos juros simples. Assim, resta 

improcedente o questionamento apresentado em relação à cobrança 

capitalizada dos juros. No segundo ponto afirma a Autora abusividade na 

taxa mensal dos juros remuneratórios por ultrapassar em muito a taxa 

média de mercado. Como já mencionado acima os juros remuneratórios 

foram no patamar de 22 % ao mês. Por sua vez na petição inicial a Autora 

demonstrou que a taxa média adotada pelas Instituições Financeiras foi de 

6,3 % ao mês, conforme id. Num. 24835987. É desnecessário maiores 

considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse a 

taxa média de mercado. No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido 

ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de 

controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de 

que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo 

mercado no período, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) 

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras 

não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de 

Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].” (REsp 

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei) Neste caso é patente a 

abusividade da taxa de juros remuneratórios por ultrapassar mais de 300 

% da taxa média de mercado. Existindo comprovação do alegado, o valor 

da parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de 

mercado, no caso, 6,3 % ao mês, devendo todos os valores pagos a 
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maior ser restituídos para a Autora. Pleiteia ainda a Autora indenização por 

danos morais. A simples cobrança da taxa mensal de juros superior a taxa 

média de mercado não traduz em violação a honra do contratante, 

devendo, demonstrar no caso concreto, a sua ocorrência, sob pena de 

ser estabelecido responsabilidade objetiva e indevida. No caso ausente 

qualquer comprovação ou até descrição em que consistiu violação a sua 

honra, o pedido deve ser afastado. No tocante a pretensão à repetição de 

indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a 

restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento 

ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de 

forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição 

financeira. A restituição deve ficar limitada apenas sobre as parcelas 

efetivamente quitadas, e segundo demonstrado na contestação, até 

aquela data, a Autora havia quitado quatro parcelas integralmente e 

parcialmente da quinta. Visando desde já liquidar, parcialmente a presente 

decisão, anoto que realizei cálculo no site do Banco Central, link 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoP

restacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas, e 

conforme extrato que segue em anexo, adotando a taxa de juros reduzida, 

em conformidade com os parâmetros antes analisado, o valor da parcela 

do financiamento será de R$ 268,97 (duzentos e sessenta e oito reais e 

noventa e sete centavos). Os demais cálculos de liquidação deverão ser 

implementados na fase de cumprimento de sentença. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC apenas para declarar a abusividade da taxa mensal de juros e 

reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado de 6,6 % ao 

mês, ficando o valor da parcela mensal no valor de R$ 268,97 (duzentos e 

sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Por decorrência, deverá 

a Requerida restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, com 

incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, correspondente 

à taxa reduzida, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a 

data da efetiva liquidação. No mais, julgo improcedente os demais pedidos. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50 % sobre o valor 

das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica 

condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido. No que 

tange aos honorários, arbitro o valor total em 10 % sobre o valor da 

causa. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao 

pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da Autora 

no percentual de 50 % do valor arbitrado. 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, 30 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006205-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006205-66.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JULIANO PEREIRA DA CRUZ Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Juliano Pereira da Cruz, 

requerendo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo com garantia 

de alienação fiduciária, ante o inadimplemento do Réu com relação as 

parcelas do financiamento. A liminar foi deferida e a Autora intimada a 

providenciar o pagamento do Oficial de Justiça (ids. 25552459 e 

25618045), contudo, não cumpriu com a determinação (id. 27362075). 

Novamente intimada (id. 2740262) a Autora se manteve inerte (id. 

30800817). Após, vieram-me conclusos os autos. É a síntese. Decido. Ao 

ver deste Juízo o comportamento da Autora se mostra desidioso e 

negligente o suficiente para incidir sobre a causa a extinção sem 

resolução do mérito por abandono, considerando que se manteve inerte 

diante da necessidade efetuar o pagamento da diligência para regular 

tramitação do feito. Deste feita, há desídia da Autora, tendo em vista que 

deixou de promover os atos e diligências necessárias para impulsionar o 

andamento do feito. Com efeito, o processo encontra-se parado há mais 

de 30 (trinta) dias por omissão da parte Autora, sendo, portanto, medida 

imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Intimem-se. Custas recolhidas. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Cáceres, 30 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004598-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

milton chaves lira (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004598-86.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MILTON CHAVES LIRA Vistos, etc ... 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres apresentou 

embargos à execução em desfavor de Milton Chaves Lira alegando da 

existência, de fato, de contrato de prestação de serviços advocatícios no 

período de 01/01/2011 a 31/12/2013, porém, a execução apresenta a 

cobrança de valores abusivos. Sustenta ser abusiva a multa fixada em 30 

% sobre o valor do contrato e defende que o comum é ficar no patamar de 

15 %, porém, requer a redução da multa em 10 %. Alega ainda excesso 

de execução apontando que a rescisão do contrato entre as partes se 

deu em 03/05/2013, ou seja, faltando apenas e tão somente 7 (sete) 

meses e 28 (vinte o oito) dias para o seu término, porém, na execução o 

Embargado cobra de 30% (trinta por cento), do valor total do contrato, que 

corresponde, em cálculo atualizado, o valor de R$ 24.212,22 (vinte e 

quatro mil duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), 

desconsiderando o Exequente/Embargado o disposto no artigo 413 do 

Código Civil. Ao final postula: “Seja reduzida a multa contratual para o 

patamar de 10% (dez por cento), ou outro percentual justo, a ser fixado 

por este r. Juízo, mas que seja inferior a 30% (trinta por cento) com 

fundamento no artigo 413, do Código Civil, amparado em farta 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ; 

d) Sendo julgado procedente o pedido contido no item “c” pugna que seja 

declarado como devido ao Embargado o valor total de R$ 2.220,00 (dois mil 

duzentos e vinte reais), no caso de fixação de 10%, ou outro valor, 

correspondente ao percentual da multa a ser reduzida por este r. Juízo , 

com fundamento no artigo 413, do Código Civil amparado em farta 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; 

e) Sendo julgado improcedente o pedido contido no item “c”, pugna que 

seja declarado como devido ao Embargado o valor total de R$ 5.746,60 

(cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), com 

fundamento no artigo 413, do Código Civil amparado em farta 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - 

id. Num. 9190804. Citado o Embargado apresento impugnação e alegou: “A 

propósito das questões debatidas, convém frisar que a multa contratual foi 

ajustada por necessidade e exigência das partes, especialmente do 

próprio Embargante, ao tempo da contratação, em razão do grande volume 

de serviços na esfera consultiva e contenciosa, com a finalidade de 

manter um equilíbrio contratual considerando o módico valor dos 

honorários mensais face aos valores constantes da Tabela de Honorários 

da OAB/MT. Na esfera consultiva, o Embargado contraiu a obrigação de 

prestar serviços de consultoria a cerca de dois mil sindicalizados, 

atendimentos estes que deveriam ser realizados uma vez por semana, 

todas as quartas -feiras na sede sindical e, ainda, nos demais dias da 

semana, no escritório profissional do Embargado. Na esfera contenciosa, 
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o Embargado contraiu a obrigação de prestar serviços de advocacia 

contenciosa, ajuizando ou defendendo o Embargante, em processos 

judicias e/ou administrativos. Foi, neste contexto, que as partes pactuaram 

a multa contratual, ocasião em que consideraram -na justa e adequada à 

manutenção do equilíbrio contratual e, agora, causa surpresa o 

Embargante alegar a própria torpeza, inclusive omitindo -se tais fatos (que 

podem ser confirmados mediante prova testemunhal) e, ainda, suprimindo 

intencionalmente parte do instrumento contratual onde constam cláusulas 

relevantes (vide Num. 9190930 - Pág. 1). De todo modo, não há falar em 

redução da multa contratual, haja vista que não existe nenhum desvio de 

finalidade, considerando que a cláusula penal tem função compensatória 

ou moratória e o teto máximo dela (limite) é o valor total da obrigação 

principal, o que foi respeitado contratualmente já que estipulada na 

proporção de 30% do valor total do contrato (R$ 70.200,00). Ao contrário, 

a multa contratual foi previamente pactuada com vistas a manter um 

equilíbrio contratual, um ressarcimento para o caso de descumprimento 

total ou parcial do contrato em razão do grande volume de serviços, pré 

-liquidando perdas e danos (possível prejuízo) independentemente da 

apuração destes. Ademais, convém observar que as partes ajustaram, no 

instrumento contratual, multa contratual de 30% do valor total do contrato, 

com função compensatória, independentemente do tempo de ocorrência 

da ruptura contratual, razão pela qual não tem consistência alguma a 

pretensão de reduzir o valor da multa contratual, sob pena de causar 

desequilíbrio contratual. De outra banda, observe -se que, na execução, o 

Embargado/Exequente cobra apenas o valor dos honorários mensais 

proporcionais aos dias de trabalho (ponto incontroverso), à gratificação 

natalina (ponto incontroverso) e ao valor correspondente à multa 

contratual (ponto controvertido: 30% x 15% ), muito embora o instrumento 

contratual, conforme ajustado e constante dele, permita a cobrança do 

valor correspondente aos honorários mensais devidos desde a data da 

ruptura contratual à data do termo final do contrato, ou seja, do período de 

03/05/2013 a 31/12/2013 conforme infere -se da cláusula a seguir...” Ao 

final, postulou pela improcedência dos embargos – id. Num. 10493534. 

Conciliação infrutífera em razão da ausência do Embargante – id. Num. 

12104790. Designada audiência de instrução as partes desistiram das 

prova solicitaram, tendo apresentado os memoriais no id. Num. 17214324 e 

Num. 17289941. É o sucinto relato. Cuida-se de embargos à execução, 

cingindo a controvérsia sobre a abusividade ou não da multa contratual, a 

sua incidência sobre o valor total do contrato e/ou apenas limitado aos 

meses remanescente para o término, e discussão sobre excesso de 

execução. Segundo consta dos autos, as partes ajustaram contrato de 

prestação de serviços jurídicos e outras avenças no período de 

01/01/2011 a 31/12/2013 no valor mensal de R$ 1800,00 reais, totalizando 

39 meses (incluindo gratificação natalina) e a quantia total de R$ 70.200,00 

reais. Consta do instrumento contratual que em caso de rescisão 

contratual por iniciativa do contratante, ou em caso de mora, a fixação de 

multa de 30 % sobre o valor do contrato. O contrato foi rescindido por 

iniciativa do Embargante através de notificação extrajudicial realizada 

operada em 03/05/2013, faltando 7 meses e 27 dias do seu término. Na 

execução do Embargado pretende o recebimento da multa contratual, 

aplicando o percentual ajustado sobre o valor atualizado do contrato. 

Inexiste discussão sobre a incidência ou não da multa, mas se o 

percentual estipulado é abusivo e se deve aplicar sobre o valor total do 

contrato, ou apenas proporcionalmente, considerando que foi executado 

mais de 80 % de seu período ajustado. Para dirimir a controvérsia, passo 

inicialmente a análise sobre a alegação ou não de abusividade do 

percentual da multa fixada. Antes, cabe apontar definição e aplicação do 

caso na legislação. A cláusula penal pode ser conceituada como sendo a 

penalidade, de natureza civil, imposta pela inexecução parcial ou total de 

um dever patrimonial assumido. A multa admite uma classificação de 

acordo com aquilo com que mantém relação. No caso de mora ou 

inadimplemento parcial, é denominada multa moratória enquanto, no caso 

de inexecução total obrigacional, é chamada multa compensatória, de 

acordo com o art. 409 do Código Civil. Na esteira da melhor doutrina e 

jurisprudência, apenas a multa compensatória tem a função de antecipar 

as perdas e danos. Conforme se extrai de julgamento do Superior Tribunal 

de Justiça, "enquanto a cláusula penal compensatória funciona como 

prefixação das perdas e danos, a cláusula penal moratória, cominação 

contratual de uma multa para o caso de mora, serve apenas como punição 

pelo retardamento no cumprimento da obrigação. A cláusula penal 

moratória, portanto, não compensa o inadimplemento, nem substitui o 

adimplemento, não interferindo na responsabilidade civil correlata, que é 

decorrência natural da prática de ato lesivo ao interesse ou direito de 

outrem. Assim, não há óbice a que se exija a cláusula penal moratória 

juntamente com o valor referente aos lucros cessantes" (STJ, REsp 

1.355.554/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j . 06.12.2012, publicado no seu 

Informativo n. 513). De acordo com o art. 412 do Código Civil, o limite da 

cláusula penal é o valor da obrigação principal. Tal valor não pode ser 

excedido e, se isso acontecer, o juiz pode determinar, em ação proposta 

pelo devedor, a sua redução. A dúvida despertada pelo comando é se ele 

se aplica somente à multa compensatória ou também à multa moratória. 

Pela natureza da penalidade e finalidade do instituto, o disposto no art. 412 

esta adstrito à multa compensatória e não moratória. No caso em 

discussão como o contrato foi executado em percentual superior a 80 % 

do período ajustado, a multa acordada tem natureza de multa moratória e 

não compensatória. Tratando-se de multa moratória, o limite nos contratos 

civis é de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, consoante previsto 

nos arts. 8º e 9º da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933. Portanto, 

existindo lei específica tratando do tema, o acordo deve ser limitado e 

ajustado aos termos da lei em vigor, o que, no caso, deve a multa ser 

reduzida para 10 %. Controvertem ainda as partes sobre a incidência da 

multa sobre a totalidade do contrato e/ou apenas sobre a parte inadimplida. 

Como já descrito acima, o contrato iniciou em 01/01/2011, e foi rescindido 

em 03/05/2013, quando o seu término estava previsto para 31/12/2013, 

tendo já transcorrido mais de 80 % do período acordado. A execução da 

multa sobre a totalidade do valor do contrato revela-se abusiva, pois 

atento ao princípio da função social do contrato, o legislador em casos 

tais, estabeleceu em seu art. 413 do Estatuto Civil: “Art. 413. A penalidade 

deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver 

sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio”. Tal norma é tida como de ordem pública, existindo consolidada 

jurisprudência entendo que o juiz pode de ofício declarar, 

independentemente de arguição pelas partes. Aplicando essa redução de 

ofício, podem ser encontrados vários julgamentos dos nossos Tribunais 

(TJDF, Recurso 2013.03.1.016451-5 , Acórdão 810.855, 4.ª Turma Cível, 

Rei. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJDFTE 2 1 .08.20 1 4, p .119; TJSP, 

Apelação 9289640-96.2008.8.26.0000, Acórdão 775 1 970, São Paulo, 1 

2.ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rei . Des. Tercio P ires, j. 

08.08.20 1 4, DJESP 1 5 .08.20 1 4; TJMG, Apelação C ível 1 .0 1 

44.07.022262- 1 100 1 , Rei. Des. Tiago P into, j . 07.08 .20 1 4, DJEMG 1 

4.08.20 1 4; TJPR, Apelação Cível 1 1 4643 8-3, Castro, 1 2 .ª Câmara 

Cível, Rei . Juíza Conv. Ângela Maria Machado Costa, DJPR 04.06.20 1 4, p 

. 480; TJGO, Agravo de Instrumento 0032 1 49-3 8.20 1 4. 8 .09.0000, Rio 

Verde, 5 .ª Câmara Cível, Rei . Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 

DJGO 03.04.20 1 4, p. 237; e TJSC, Apelação Cível 20 1 2.060303-0, 

Lages, 3 .ª Câmara de Direito Civil, Rei. Des. Maria do Rocio Luz Santa 

Ritta, j. 05.03.2013, DJSC 08.03.2013, p. 137). O Enunciado nº 355 do 

Conselho da Justiça Federal dispõe: Não podem as partes renunciar à 

possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das 

hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, por se tratar de preceito de 

ordem pública". Nessa mesma linha de entendimento registro o precedente 

do Superior Tribunal de Justiça: (STJ, REsp 1.1 86.7 89/RJ, 4.ª Turma, Rei. 

Min. Luis Felipe Salomão, j . 20.03 .20 1 4, DJe 1 3 .05 .20 1 4). Se aplicar 

apenas o redutor da multa para 10 % e sem desconsiderar o disposto no 

art. 413 do Código Civil, implicaria ainda numa penalidade correspondente 

a praticamente quatro meses de salário, e representaria numa multa 

superior a 50 % do salário devido contratualmente. Sopesando os 

argumentos das partes, entendo mais consentâneos com o princípio da 

função social do contrato em determinar a incidência da multa sobre o 

período remanescente do contrato, tido como inadimplido, e não sobre o 

valor total e atualizado do contrato. Isto posto, julgo procedentes os 

embargos nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para 

limitar a multa moratória em 10 %, com aplicação no caso dos 8º e 9º da 

Lei de Usura (Decreto 22.626/1933 e nos termos do art. 413 do Código 

Civil, fica decidido pela incidência da multa moratória sobre o período de 

inadimplência, ficando afastada a sua incidência sobre o valor total do 

contrato. Condeno o Embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este em 10 % sobre o resultando 

da quantia executada e deduzido do valor efetivamente devido, este por 

força desta decisão, o que correspondente a 10 % do excesso afastado. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique nos autos de execução, 

apresente o Embargado novo demonstrativo atualizado da dívida na 

execução, e arquive-se, estes autos. Caceres, 30 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005944-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARDOZO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

Certifico que a(s) contestação(ões) foi(ram) interposta(s ) 

tempestivamente. Nos termos do Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os 

autos para intimação da parte contrária para, querendo, impugná-la no 

prazo legal. Cáceres/MT, 25 de março de 2020 VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005875-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005875-69.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Restabelecimento, Citação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ISMAEL SEBASTIAO DA SILVA Endereço: RUA A, 09, 

JARDIM GUANABARA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA 

VEREADOR ENEDINO SEBASTIÃO MARTINS, 1428, SANGRADOURO, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Certifico que o Requerido 

contestou TEMPESTIVAMENTE a presente demanda, através do evento de 

n.25886489 e anexo. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o Requerente, através de seu advogado, via DJE/MT, para que, no 

prazo de 15 dias, querendo, a impugne. Cáceres/MT, 30 de março de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007259-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT24303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO LOPES DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000004-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SILVESTRES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

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 
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automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000726-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SOUZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado da executada. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

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.) 
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A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000072-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado da executada. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 
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tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004683-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE FILANTROPICA HEBROM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado da executada. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007211-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT24303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RUIZ DA COSTA E FARIA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 21/01/2020, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 22/01/2020 a 22/01/2021, iniciando o prazo 

prescricional em 25/01/2021 e com término em 26/01/2026. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 22/01/2021; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 26/01/2026, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002992-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. BELEM SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSETE ALEXANDRA BELEM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar os endereços atualizados dos 

executados. É firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a 

requisição de dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, 

pois tais informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É 

consabido, pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 
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força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

O STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

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 dos devedores na data de 

20/04/2018, conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o 

processo ficou suspenso de 23/04/2018 a 23/04/2019, iniciando o prazo 

prescricional em 24/04/2019 e com término em 24/04/2024. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) REMETER o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 24/04/2024, nos termos do art. 40 da LEF; c) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

d) Após, conclusos; e) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003840-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requereu a suspensão do feito em 

razão do parcelamento da dívida na via administrativa, pelo prazo de 12 

(doze) meses, o qual foi deferido como requerido em decisão de ID 

22751146. Outrossim, verifico que após transcurso do prazo de 

suspensão, oportunizado para que se manifestasse, o exequente quedou 

inerte. Considerando que o parcelamento é causa suspensiva da 

exigibilidade tributária, nos termos do art. 151, IV, CTN, e a inação do 

exequente em requerer o prosseguimento do feito, DECIDO: a) 

SUSPENDER o feito até o adimplemento do parcelamento tributário; b) O 

exequente, em caso de inadimplemento do acordo, deverá requerer o 

prosseguimento da execução; c) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007371-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de ANTONIO FERREIRA DE PINHO, na qual há notícia de 

falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de 

óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 
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legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000315-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOACILDE DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra LOACILDE DE PAULA, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pelo executado; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001228-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA PEDROSA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

CACERES 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: 

13:30 , 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: 1001229-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA XAVIER MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM OAB - MT15707/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001229-79.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LAZARA MARIA 

XAVIER MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA DA ROCHA 

SILVA ESTEVAM 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 13:45 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETANIA APARECIDA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1001239-26.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ETANIA 

APARECIDA BERNARDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

SALES PAVINI, RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: 

MUNICIPIO DE CACERES 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: 14:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1002825-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA COMI GUDELIAUSKAS OAB - SP114522 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001247-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDILSON 

CONCEICAO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1001248-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001248-85.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GUILHERME 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1001249-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NANDARA INES DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O BOTICARIO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001249-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NANDARA INES 

DOS SANTOS MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1005501-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO PORTO BOMFIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC DOUGLAS FONTEBASSO FARIA - ME (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1005501-53.2019.8.11.0006 Vistos. Ante a devolução da 

correspondência de citação do segundo Requerido (ID 25293454), 

intime-se o autor para manifestar sobre a mesma, informando novo 

endereço no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos autos. 

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente despacho à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIENE MENDONCA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001272-16.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LAUCIENE 

MENDONCA MACIEL 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: 18/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 30 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: 1001274-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MORAIS (TESTEMUNHA)

GERALDO DANTAS DA SILVA (TESTEMUNHA)

ESMAEL MENDES NUNES (TESTEMUNHA)

BARVALINO DUARTE FILHO (TESTEMUNHA)

ARLINDO DOS SANTOS MENDES (TESTEMUNHA)

ELISVALDO DUARTE (TESTEMUNHA)

CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS (TESTEMUNHA)

JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA (TESTEMUNHA)

WELITON FAGUNDES DE JESUS (TESTEMUNHA)

ORIVALDO SATURNINO DO CARMO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001274-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ARLINDO DOS 

SANTOS MENDES 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: 

15:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 30 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: 1001275-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001275-68.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

PAZ DA SILVA 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: 18/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 30 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: 1005592-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FERREIRA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

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))

 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 

RECLAMANTE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010891-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS SOBRE A PETIÇÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003291-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. E C. FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO BEJARANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INFORMAR NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARAUJO E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/07/2019 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal, sob pena de contumácia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001669-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA MANIFESTAR QUANTO A CITAÇÃO 

NEGATIVA E REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006625-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES BRANDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POTIGUARA RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR SOBRE A PENHORA NEGATIVA, 

APRESENTAR CALCULO ATUALIZADO E REQUERER O QUE ENTENDER 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO (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:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1004999-17.2019.8.11.0006 Vistos. Intime-se o Requerido 

para manifestar sobre o cálculo apresentado pela parte autora em ID 

26725771. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Submeto o presente despacho à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON RIDLEY DE FREITAS (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

 

Processo n.º 1005617-59.2019.8.11.0006 Vistos. Intime-se o Requerido 

para manifestar sobre o cálculo apresentado pela parte autora em ID 

26158557. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Submeto o presente despacho à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010389-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARIA ROSA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE RUIZ DORO (EXECUTADO)

 

INTIMAR EXEQUENTE PARA MANIFESTAR, APRESENTAR CALCULO E 

REQUER P QUE ENTENDER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004255-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA EDVIRGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007302-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007302-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

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

cumprimento de sentença, formulado por Willian Oliveira de Jesus em face 

do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, objetivando o 

fornecimento do procedimento de “dilatação esofágica”. É o necessário. 

Decido. Em se tratando de ações que envolvam saúde pública, a 

Resolução TJ/OE n. 09, de 25 de junho de 2019, alterou a competência da 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

estabelecendo o que segue: Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência 

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

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

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

encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que 

em fase de cumprimento de sentença. Art. 3º As ações distribuídas em 

sede de plantão judiciário que versarem sobre a saúde pública serão 

analisadas pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande, sendo 

vedada a redistribuição durante o período do plantão judiciário. Art. 4º O 

Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (DAPI) e a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) deverão efetuar as 

adequações necessárias no(s) sistema(s). Art. 5º O Juiz Diretor do Foro 

da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as 

providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos, 

direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo 

os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, para a 2ª e 3ª Vara 

da Fazenda Púbica de Várzea Grande. Art. 6º O início da distribuição dos 

feitos direcionados à unidade judiciária descrita no art. 2º se efetivará 

após autorização do Presidente do Conselho da Magistratura. Art. 7º Fica 

alterado, em parte, o quadro do Anexo I da Resolução TJ-MT/TP nº 04, de 

14 de fevereiro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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ANEXO I Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande (...) 

VÁRZEA GRANDE VARA COMPETÊNCIA (...) (...) 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazendo 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

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

litisconsórcio com os Municípios do Estado. A citada Resolução, datada de 

30 de julho de 2019, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE n. 

10545, pg. 15, entrou em vigor na data de 30 de setembro Portaria n. 

29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, publicada em 25/09/2019, DJE n. 

10584. O presente feito teve sentença de mérito proferida no mês de 

março de 2018, sendo que o presente pedido de cumprimento de sentença 

foi protocolado na data de 02 de março de 2020, período em que esta 

Vara deixou de ser competente para processar e julgar ações relativas a 

saúde pública que tenha como parte o Estado de Mato Grosso. Ademais, 

conforme relatado nos fatos o Autor desde seu nascimento necessita 

fazer rotineiramente o procedimento de Dilatação Esofágica, tratando-se 

de prestação continuada. Desse modo, vislumbra-se a incompetência 

deste Juízo, em razão da pessoa, posto figurar no polo passivo o Estado 

de Mato Grosso, o que atrai a competência para a 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Acerca da 

incompetência absoluta, o Código de Processo Civil estabelece que esta 

deve ser declarada de ofício pelo magistrado, vejamos: Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (grifo 

nosso) Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, determino a 

remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande. Intimem-se as partes deste decisum. 

Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. Cumpra-se. CÁCERES, 

18 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000980-31.2020.8.11.0006. AUTOR: RODRIGO LARA ORTEGA REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Segundo consta da 

inicial, o Requerido vem realizando descontos referente a contribuição 

previdenciária sobre o valor pago dos adicionais noturnos e de 

insalubridade, agindo em desacordo com a legislação vigente, posto que 

deveria incidir somente sobre o vencimento do cargo efetivo com os 

acréscimos de vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei e 

adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas 

ao servidor tais como ganhos habituais, ou reajustes. O autor alega haver 

indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis à aposentadoria dos servidores filiados. Afirmando a 

presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão da tutela 

provisória inaudita altera pars. É o breve relato. Fundamento e decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Consiste o pedido de concessão de tutela de urgência em determinar 

ao Requerido que se abstenha de realizar descontos previdenciários 

sobre os adicionais, noturno e de insalubridade, e quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. No caso, verifica-se evidente hipótese de 

aplicação da força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, pois a 

matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese foi fixada pelo STF em 

sede de Repercussão Geral, com trânsito em julgado em abril de 2019. 

Nesse contexto, importante fazer uma breve análise do chamado 

precedente jurisprudencial vinculante, previsto no art. 927 do Novo Código 

de Processo Civil. O artigo 927 trouxe uma série de parâmetros que devem 

ser observados por todos os juízes e tribunais em suas decisões, 

referidas situações tratam do que se chama precedente vinculante. Nessa 

perspectiva, há grande tendência doutrinária a entender que o rol do artigo 

927 do Novo Código de Processo Civil é meramente exemplificativo, visto 

que o precedente passou a ser utilizado para indicar, de modo mais amplo, 

pronunciamentos judiciais que, logo quando são emitidos, nascem com a 

declarada finalidade de servir de parâmetro, de vincular decisões judiciais 

subsequentes, que versem sobre casos em que se ponha a mesma 

questão jurídica. Entendendo que o legislador optou pela não taxatividade 

do artigo 927 do Novo Código de Processo Civil, possível concluir que a 

observância às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

Repercussão Geral perfaz um precedente vinculante, capaz de ensejar o 

reconhecimento de tutelas de evidência aos casos que versem sobre o 

tema fixado. Assim, da análise conjunta dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do 

Código de Processo Civil, pode-se constatar que o legislador inseriu a 

necessidade de seguir os precedentes criados a partir de julgamentos de 

Recursos Extraordinários dotados de Repercussão Geral. Corroborando 

este entendimento, o artigo 1.035, § 5º, do CPC estabelece que, uma vez 

reconhecida a existência de Repercussão Geral, todos os processos de 

igual matéria devem ser suspensos. Assim, quando decididas as questões 

constitucionais em regime jurídico de Repercussão Geral, os processos 

sobrestados sofrerão o impacto da decisão firmada. Nessa perspectiva, 

tem-se que as decisões em que se reconhece a Repercussão Geral 

gozam de carga vinculativa a ser observada por todos os tribunais e 

juízes em âmbito nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, 

do CPC. Na hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante é 

tratado no Tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede 

de Repercussão Geral: "não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade". A tese fixada trouxe em sua ratio 

decidendi, sobejamente, a fundamentação de que a não incidência de 

contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações que não são 

passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria decorre 

diretamente da Constituição Federal, que definiu, no artigo 40, parágrafos 

2º e 3º e, no artigo 201, parágrafo 11, a base de cálculo da contribuição 

previdenciária, sendo esta os chamados ganhos habituais do servidor. 

Importante destacar que, via de regra, incide contribuição previdenciária 

sobre parcela remuneratória do servidor público, no entanto, no caso de 

verbas remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria, a contribuição 

previdenciária não poderá incidir, pois, conforme destacado nos artigos 

mencionados da Constituição Federal, a base de cálculo para a incidência 

da contribuição previdenciária são verbas incorporáveis à aposentadoria, 

ou seja, apenas as verbas que o servidor permanecerá recebendo 

quando passar para a inatividade. De fato, não se mostra justo nem 

tampouco razoável admitir que o servidor público tenha que suportar a 

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas (remuneratórias ou 

não) que não mais receberá quando se aposentar, sendo tal conclusão a 

única possível diante do nítido caráter retributivo do sistema 

previdenciário, da vedação ao confisco e ao enriquecimento sem causa. 

Oportuno ressaltar que antes mesmo da Suprema Corte “jogar pá de cal” 

no assunto (Tema 163), a jurisprudência pátria já sinalizada pela 

impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária em verbas 

remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria. A propósito: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. POLICIAIS 

MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO NA CASA MILITAR. CARÁTER 

TRANSITÓRIO E NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUANTO NÃO INCORPORÁVEIS 

AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DO 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A Gratificação de 

Exercício na Casa Militar possui caráter transitório e natureza propter 

laborem, vez que somente é concedida ao militar que exerce atividade 

especial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificações 

propter laborem, porquanto não incorporáveis aos proventos da 

aposentadoria. A ratio decidendi desta conclusão reside no caráter 
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retributivo do sistema previdenciário, que impõe a existência de uma 

relação de proporcionalidade entre a contribuição e os benefícios dela 

decorrentes, sob pena de ofensa, inclusive, ao princípio do não confisco. 

3. Os índices dos consectários legais da condenação podem ser fixados 

pelo Tribunal caso a sentença tenha omissa quanto à matéria, não 

importando em violação ao princípio da congruência. 4. Os juros de mora - 

incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença - e a correção 

monetária - incidente a partir da data do pagamento indevido - sobre a 

condenação devem ser calculados com base na Taxa Selic. (TJ-PE - APL: 

5055252 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A contribuição previdenciária não incide sobre parcela dos 

vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos 

proventos de aposentadoria. 2. Entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores e o do TJPE (Súmula 124). 3. Recurso de apelação ao qual se 

nega provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 5070046 PE, 

Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)” 

No caso, o pleito é pela aplicação da tese jurídica fixada em sede de 

Repercussão Geral, no Tema 163/STF. Analisando os argumentos 

invocados na peça inicial e prova material arregimentada, entendo 

plenamente satisfeitos os requisitos elencados no art. 311, II, § único, do 

CPC. A evidência do direito é irrefutável, visto que a parte autora trouxe 

aos autos a prova do indevido lançamento de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria do servidor, atraindo a 

incidência da tese firmada no Tema 163/STF, submetido ao regime jurídico 

da Repercussão Geral. Não se pode, de outra via, ignorar que a tutela de 

evidência prescinde da demonstração de urgência (periculum in mora) 

para a sua concessão, de modo que se satisfaz com a comprovação das 

exigências contidas no artigo 311 do CPC. Ante o exposto, porque 

fundada em precedente jurisprudencial vinculante, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicada na petição inicial, para DETERMINAR que o 

requerido se ABSTENHA de cobrar contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturnos e de insalubridade, bem como de quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória ou não habituais, sob pena de responder 

por crime de desobediência. Ante as peculiaridades da causa, dispenso a 

realização de audiência de conciliação. Citem-se os Requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentarem contestação, na forma do 

art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Aportando a 

resposta, intime-se o Requerente para apresentar impugnação, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para novas deliberações. Às 

providências. CÁCERES, 18 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (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 DECISÃO Processo: 

1000978-61.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE CRISTINA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Segundo consta da inicial, a Requerente foi surpreendida com descontos 

mensais realizados pela Requerida em sua folha de pagamento, sob 

denominação “BANCO BMG CONSIGNAÇÃO”, no valor de R$ 127,25 

(cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), o qual alega não ter 

contratado. A Requerente sustenta que tomou conhecimento do referido 

empréstimo ao perceber que seu subsídio não estava sendo suficiente 

para o sustento de sua família. Requer em seu pedidos o recebimento da 

presente ação com a consequente citação da Requerida, o deferimento da 

inversão do ônus da prova e de justiça gratuita e no mérito a declaração 

de inexistência do vínculo contratual com a condenação da Requerida ao 

pagamento de danos materiais e morais. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010711-05.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 28 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007614-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007614-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JANAINA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que 

cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 28 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SIRLEI DA SILVA (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: 

1001040-38.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que não contratou empréstimos consignados, não contratou cartão de 

crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. O requerido por sua 

vez, contesta as alegações do requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, já que o autor utilizou o cartão 

de crédito contratado para realizar saques, onde o cliente solicita o saque 

e o valor é transferido para sua conta dentro do limite de crédito 

contratado em seu cartão. Sustentou que no presente caso, a parte 

autora solicitou que fossem efetuados saques, sendo transferidos para 

conta de titularidade do autor, como pode ser visto através dos 

comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por completo, 

somente havendo descontos mínimos, mantendo a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, o requerido 

trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de crédito consignado, 

devidamente assinado pelo requerente, bem como documentos pessoais 

apresentados por este no momento da contratação, comprovantes de TED 

e ainda faturas de utilização dos serviços, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 24 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001168-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE MIRANDA PINTO (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: 

1001168-58.2019.8.11.0006. 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 DO FGTS ajuizada 

por VALERIA DE MIRANDA PINTO em face da ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contratos temporários, 

reiteradamente, no período de 1987 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. O Estado apresentou contestação argumentando 

que os contratos foram ante a necessidade temporária e excepcional 

consubstanciada na necessidade de substituição de professores efetivos 

e de contratação de aulas livres. Sustenta o caráter administrativo do 

vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a concessão do 

pleito desta. 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 às alegações da Requerida, extrai-se dos contratos juntados 

no ID 17716753 que o autor foi contratado reiteradamente no período 

supramencionado. O autor foi contratado sucessivamente no período de 

1987 - 2018, ou seja, por 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 declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período de 2014 a 2018, 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005410-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRELAINE DE OLIVEIRA RIBEIRO (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: 

1005410-94.2018.8.11.0006. 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 DO FGTS ajuizada 

por MEIRELAINE DE OLIVEIRA RIBEIRO em face da ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contratos temporários, 

reiteradamente, no período de 2009 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. O Estado apresentou contestação argumentando 

que os contratos foram ante a necessidade temporária e excepcional 

consubstanciada na necessidade de substituição de professores efetivos 

e de contratação de aulas livres. Sustenta o caráter administrativo do 

vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a concessão do 

pleito desta. 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 às alegações da Requerida, extrai-se dos contratos juntados 

no ID 15318002 que o autor foi contratado reiteradamente no período 

supramencionado. O autor foi contratado sucessivamente no período de 

2009 - 2017, ou seja, por 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 declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período de 2013 a 2017, 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001166-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BELEM DE SOUZA E SILVA (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: 

1001166-88.2019.8.11.0006. 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 DO FGTS ajuizada 

por LUCILENE BELEM DE SOUZA E SILVA em face da ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que realizou com a Requerida contratos temporários, 

reiteradamente, no período de 2009 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. O Estado apresentou contestação argumentando 

que os contratos foram ante a necessidade temporária e excepcional 

consubstanciada na necessidade de substituição de professores efetivos 

e de contratação de aulas livres. Sustenta o caráter administrativo do 

vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a concessão do 

pleito desta. 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 
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público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. 

Em que pese às alegações da Requerida, extrai-se dos contratos juntados 

no ID 15318002 que o autor foi contratado reiteradamente no período 

supramencionado. O autor foi contratado sucessivamente no período de 

2009 - 2017, ou seja, por 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 declarar nulo os contratos realizados, bem 

como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço referente ao período de 2013 a 2017, 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004602-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004602-55.2019.8.11.0006. 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. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que não realizou compra junto a reclamada, 

sendo que seu nome e documentos foram usados indevidamente por 

fraudadores, sustentando que vem recebendo cobranças abusivas, por 

compra que não reconhece. Afirma que apesar de a compra ter sido 

realizada com cartão de crédito, vem recebendo cobranças da reclamada, 

de modo que não reconhece as compras realizadas, sendo as mesmas 

cobranças indevidas. A requerida contesta, informando que inexistem 

danos morais a serem indenizados, já que a parte autora deixou de 

comprovar as supostas cobranças indevidas, bem como não juntou 

qualquer documento que comprovasse a existência de negativação em 

seu nome. Dessa forma, não houve a negativação referente à compra que 

alega ser fruto de fraude, além do que não há comprovação de que vem 

sendo cobrada de forma constante via contato telefônico ou por qualquer 

forma. O que vemos nos autos, é somente a alegação de que não realizou 

a compra, não havendo cobranças ou restrição de crédito, que pudessem 

causar danos morais a reclamante, não sendo esse tipo de informação 

capaz de trazer danos expressivos a reclamante. Assim, a parte 

Reclamante não comprovou a existência de qualquer dano moral, havendo 

nos autos somente a alegação de compra realizada por terceiro, contudo 

paga via cartão de crédito, sem gerar cobranças abusivas ou negativação 

do seu nome, o que por si só não é capaz de gerar danos morais ou 

psicológicos ao requerente. Desta feita, em que pese o inconformismo 

autoral, entendo que a situação descrita nos autos não causou qualquer 

dano a parte autora, sendo situação cotidiana passível de acontecer com 

qualquer pessoa. Embora não deixe de visualizar os transtornos 

enfrentados pela promovente, os supostos danos morais descritos, não 

vão além de meros aborrecimentos, sob pena de indevida banalização do 

instituto do dano moral, importante conquista jurídica trazida a partir do 

Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, 

situações que não se coadunam com um simples resultado de exame. 

Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

somente há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à 

personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado 

no caso em comento. Isso posto, pelos fundamentos acima, não se pode 

falar em indenização por danos morais sem a presença de danos ou 

prejuízos experimentados pelo reclamante. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido 

pela parte Reclamante. Assim, os elementos constantes dos autos não 

são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão deduzida na inicial, para 

declarar a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, quanto 

as compras descritas nas notas fiscais nº 118434 e 118433, cancelando 

o débito atribuído indevidamente. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO, conforme 

fundamentação supra 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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004601-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004601-70.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece, afirmando esta não efetuou 

qualquer compra junto a Requerida, sendo vítima de fraude. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato firmado com a 

requerente. Aduz, que a requerente não demonstrou a ocorrência de dano 

moral. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a 

realização da compra e a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida compra. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 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. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003351-02.2019.8.11.0006. 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. 

Trata-se de ação de reparação de dano material c.c danos morais 

promovida por N. L. L. NESPOLI - ME em face de SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, alega a Parte Autora, 

em síntese, que fora realizada pela reclamada a troca da rede de amianto 

na rua em que se encontra o estabelecimento comercial, sendo 

necessário quebrar o asfalto, utilizando uma máquina de rolo compressor 

para recapeamento asfáltico. Afirma ainda, que em razão das vibrações 

causadas pelo peso e força da máquina os canos alojados nas paredes 

de seu estabelecimento racharam, causando então um alagamento no 

local, o que teria gerado danos materiais e morais. Por outro turno a 

concessionária afirma que os danos causados ocorreram, pois havia 

necessidade da troca de seu cavalete e hidrômetro sendo que a 

requerente estava ciente, mas não autorizou à requerida a trocar ou 

mexer em seu hidrômetro, para não danificar sua calçada. A ordem de 

serviço para troca do hidrômetro de ferro foi cancelada, permanecendo 

apenas a obra pública de troca de rede. Alega ainda que o serviço foi 

realizado afim de melhorias públicas e não individuais, assim, o serviço foi 

prestado de maneira correta, alcançando o devido objetivo, não sendo 

caracterizado por má prestação de serviço. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. 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 
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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. Da análise dos 

documentos vislumbro que assiste razão a autora, quanto a existência do 

dano material, havendo a comprovação dos danos por ela suportados, 

através de fotos, vídeos e notas fiscais de reparos necessários. Desse 

modo, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se impõe. 

Nesse contexto tenho claro o dano material sofrido pela promovente. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. No caso em comento, verifica-se o nexo 

causal entre o ato praticado pela concessionária, desta feita, 

considerando a falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever 

de indenizar materialmente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais, entendo pelo seu 

indeferimento, pois não restou demonstrada nenhuma lesão à 

personalidade jurídica da autora. Os danos morais da pessoa jurídica não 

são presumíveis porque, diferentemente da pessoa física, não sofre abalo 

subjetivo em seus direitos de personalidade, e para que haja aplicação da 

Súmula nº. 227 do STJ é indispensável que sua honra objetiva tenha sido 

lesada, que sua imagem e o seu bom nome tenham sido denegridos 

perante a sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA 

CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 

- DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - 

NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido 

demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto 

(problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais 

consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo 

com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo 

extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a 

indenização por dano moral. (AC nº. 117729/2016, 6ª Turma Cível, TJ/MT, 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 14/09/2016). Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a 

reclamada a restituir o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. 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). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes 

C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002651-26.2019.8.11.0006. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por SEBASTIÃO CARDOZO DE OLIVEIRA 

em desfavor de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir 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 

referido estatuto processual, 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. No particular, sustenta a parte autora que no dia 

25/03/2019, por volta de 17:30 horas, o Autor juntamente com sua esposa 

e seus 03 filhos, foram à loja da empresa Ré fazer compras, e 

estacionaram o carro em estacionamento próprio da reclamada, e que 

após efetuar as compras, dirigiu-se até seu veículo e se deu conta que o 

vidro da porta traseira esquerda estava quebrado e que a bolsa de sua 

esposa, contendo os documentos pessoais dela e dos 03 filhos, carteira 

de trabalho, cartões de bancos e mais 01 aparelho celular Marca Samsung 

J7 Prime, haviam sido furtados. Aduz que, no momento uma funcionária da 

requerida ficou ciente do furto, tirou fotos do veículo com o vidro 

quebrado, mas quando entrou em contato com a requerida solicitando a 

restituição dos danos materiais sofridos, a reclamada negou a restituição. 

A reclamada alegou que os documentos trazidos pela parte Autora não 

são suficientes para a comprovação dos danos de fato ocorridos, se 

fazendo necessária a comprovação do dano e o nexo de causalidade, 

bem como, que o Boletim de ocorrência acostado aos autos pela parte 

Autora foi produzido unilateralmente. Contudo, sopesando-se as 

assertivas do requerente, aliadas as provas produzidas, já que foi juntado 

boletim de ocorrência, e fotos do veículo danificado, reputam-se como 

verdadeiras, com espeque nos declinados dispositivos legais. 

Demonstrada a conduta, o dano e o nexo causal pelas reclamantes, 

emerge, assim, o dever de reparação pelo ilícito praticado, nos termos dos 

arts. 186 e 927 do CC. Observa-se que o furto ocorreu em pleno 

estabelecimento comercial da reclamada, sendo que a empresa ou 

estabelecimento que permite aos seus clientes utilizar seu 

estacionamento, de forma onerosa ou gratuita, responde por roubo ou 

furto de veículos a eles pertencentes, tendo em vista que assume o dever 

de guarda e proteção independentemente do uso de placas ou letreiros 

que postulam a isenção de responsabilidade. Sobre a responsabilidade 

civil dos estabelecimentos foi sumulado o entendimento de n. 130 do STJ 

dispondo que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento.” Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão dos danos causados 

pelo furto no estabelecimento da reclamada. Quanto ao dano material, 

entendo que deve a reclamada restituir ao reclamante o valor do prejuízo, 

no montante de R$ 2.708,80 (dois mil, setecentos e oito reais e oitenta 

centavos), na forma simples, de forma atualizada. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) restituir a parte Reclamante o valor R$ 2.708,80 (dois mil, 

setecentos e oito reais e oitenta centavos), a título de indenização por 

danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária 

(INPC), a partir da citação válida, e; 2) condenar a reclamada a pagar a 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

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 
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____________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002771-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

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: 

1002771-69.2019.8.11.0006. 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. Preliminar Ilegitimidade Passiva A 

reclamada alega que a responsabilidade pelo contrato objeto da ação é da 

empresa Banco Itaú Consignado, já que o mesmo foi cedido. Não merece 

guarida a preliminar suscitada, uma vez que é o nome da empresa 

reclamada que consta nos holerites, como a responsável pelos 

descontos, bem como, não trouxe aos autos nenhum termo de cessão 

relativo ao contrato, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo a 

análise do MÉRITO. A parte promovente pleiteia indenização por danos 

morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento de que realizou 

empréstimo consignado junto à reclamada, que seria mensalmente 

descontado diretamente da folha de pagamento do Autor, 36 (trinta e seis) 

parcelas iguais, no valor de R$ 95,62 (noventa e cinco reais e sessenta e 

dois centavos), com termino previsto para 26/11/2016, sendo que todas 

foram devidamente quitadas, através de desconto em folha de pagamento. 

Afirma, contudo, que continuou sendo cobrado por várias parcelas, 

indevidas. Nota-se que a reclamada, apesar de ter sido citada, não 

compareceu à sessão de conciliação e apesar de apresentar 

contestação, tornou-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Contudo, 

apesar do requerido ser revel nos presentes autos, à revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Dessa forma, o requerido contesta as 

alegações do requerente, alegando que não procede o pedido de dano 

moral já que comprovado que não houve ato ilícito, pois o réu é parte 

ilegítima no presente feito. E que o Banco Réu não deu causa às 

pretensões autorais, motivo pelo qual não há que se falar em indenização 

de qualquer tipo. Ademais, afirma que não restou comprovado nos autos o 

efetivo dano sustentado pelo autor. Contudo, como se vê a requerida não 

trouxe aos autos nenhum documento, não trazendo qualquer 

comprovação nem mesmo que existiu a contratação de consignado, ou de 

que existiram refinanciamentos, e nem mesmo qualquer prova de que os 

valores não estão sendo pagos, já que o contrato é para desconto em 

folha, e os descontos já foram realizados em sua totalidade. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por 

dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a 

parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte 

ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório deve 

tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na 

forma simples, no total de R$ 2.868,60 (dois mil oitocentos e sessenta e 

oito reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC), a partir da citação válida, e; 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO OAB - SP163473 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEI BENTO PINTO OAB - PR45456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002691-08.2019.8.11.0006. Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA em desfavor de 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e BLACK & DECKER 

DO BRASIL LTDA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Decido. Na audiência de conciliação a reclamada Black e Decker firmou 

acordo junto ao reclamante, no qual estabeleceram parâmetros para a 
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resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito EM RELAÇÃO A REQUERIDA BLACK E DECKER 

DO BRASIL LTDA, com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. No caso, quanto à reclamada Eletromar Móveis e 

Eletrodomésticos, é dever do requerido a prestação correta de seus 

serviços e estrita observância quando da existência de eventual falha na 

conclusão do ato negocial, com vistas a praticar todos os atos que lhe 

competem para sanar o erro detectado, evitando-se prejuízos a terceiros, 

em especial o consumidor, in casu, para então eximir-se da 

responsabilização inerente. Ademais, o descaso notório e a ausência de 

eventual procedimento almejando a solução (troca do produto ou do 

restituição valor) do impasse, restou evidente nos autos, bem como a 

inexistência de qualquer comprovação capaz de desincumbir a parte 

Requerida deste ônus, não obstante suas alegações na peça defensiva. 

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 se mostra complexa, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Evidenciada a relação 

consumerista, decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou ter adquirido 

uma furadeira elétrica, marca Dewalt, modelo DWD502, em 22/02/2018, no 

valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais). Alega que o 

produto apresentou problemas, motivo pelo qual procurou por duas vezes 

a assistência técnica, que em nenhum momento foi resolvido o defeito, 

momento em que solicitou a troca o produto e não foi atendida pelas 

reclamadas. Ocorre que, as reclamadas não entraram em contato com a 

autora, mesmo o produto estando no prazo de garantia, já que não havia 

sido resolvido o vício do produto através da assistência técnica. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, à medida que demonstrou a aquisição do 

produto no estabelecimento da ré, produto este que apresentou vício de 

qualidade e por isso precisou ser levado à assistência técnica autorizada, 

porém, não fora solucionado o vício, tampouco efetuada a troca do 

produto, violando as normas impostas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do 

pedido de indenização por danos morais. EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISÃO QUE APRESENTOU 

DEFEITO TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. NÃO DEVOLUÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. DESCASO COM O CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 

QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO BEM COMO 

ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO 

INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0000694-61.2012.8.16.0184/0 - Curitiba - 

Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 25.11.2014) (TJ-PR - 

RI:000069461201281601840 PR 0000694-61.2012.8.16.0184/0 (Acórdão), 

Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, Data de Julgamento: 25/11/2014, 1Âª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 27/11/2014) 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). Dessa forma, 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. 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. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ELETROMAR MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA a pagar à parte autora a importância de: a) 

R$ 279,00 (duzentos e setenta e nova reais) à parte autora, à título de 

restituição do valor pago pelo produto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 STJ). Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES CAMERINI SILVA OAB - MT26498/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003246-25.2019.8.11.0006. 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. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 
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àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que não realizou compra junto à reclamada, 

sendo que seu nome e documentos foram usados indevidamente por 

fraudadores, sustentando que vem recebendo cobranças abusivas, por 

compra que não reconhece. Afirma que vem recebendo cobranças da 

reclamada, de modo que não reconhece a compra realizada, sendo as 

mesmas cobranças indevidas. A requerida contesta, informando que 

inexistem danos morais a serem indenizados, já que a parte autora deixou 

de comprovar as supostas cobranças indevidas, bem como não juntou 

qualquer documento que comprovasse a existência de negativação em 

seu nome. Dessa forma, não houve a negativação referente à compra que 

alega ser fruto de fraude. Contudo há comprovação de que vem sendo 

cobrada de forma constante via contato telefônico e por mensagens. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito abalado. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em 

conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, 

vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos 

causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a 

estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não 

emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a 

duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do 

ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

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 Pelo exposto, julgo procedente em parte 

a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência de 

negócio jurídico firmado entre as partes, quanto às compras cobradas, 

cancelando o débito atribuído indevidamente.; 2) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004676-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO OAB - SP175647 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004676-12.2019.8.11.0006. Vistos. 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. O reclamante alega que comprou 

passagens aéreas de ida e volta partindo de Cuiabá-MT para o Rio de 

Janeiro-RJ, com data prevista para o dia 06 de julho de 2019, voltando no 

dia 15 de julho de 2019. Afirma que o pagamento foi confirmado no dia 

15/05/2019, no valor de R$ 1.583,36 (mil, quinhentos e oitenta e três reais 

e trinta e seis centavos), e o mesmo solicitou o cancelamento das 

passagens dentro do prazo 24 horas da confirmação da compra. Sustenta 

que recebeu um e-mail do atendimento da reclamada, confirmando que o 

Reembolso ocorreria no prazo de 30 há 60 dias, o que não ocorreu até o 

presente momento. De início, necessário assentar que a relação existente 

entre as partes envolve prestação de serviço sujeita ao regramento do 

Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC). Incumbe à 

reclamante provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

consumidora. Nos termos do art. 373, II do CPC, se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia a teor do disposto no regramento processualista, 

na medida em que comprovou de modo efetivo os fatos constitutivos da 

sua pretensão. No caso em comento, há inclusive a confirmação da 

reclamada de que o reclamante solicitou o cancelamento da passagem 

dentro do prazo legal, e de que deveria ter reembolsado o mesmo no valor 

pago pelas passagens, sendo fato incontroverso. Contudo alega a 

reclamada que não procedeu a restituição do valor das passagens, vez 

que os dados bancários do reclamante estavam incorretos. Destarte, a 

responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é 

objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, 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. In casu, é despiciendo quaisquer esclarecimentos 

quanto as excludentes de responsabilidade, pois inexistentes. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, pois, a empresa 

reclamada deixou o consumidor em situação de desconforto ao se abster 

de restituir o valor das passagens canceladas no prazo legal, já que teria 

meios para confirmar ou corrigir os dados bancários do reclamante. Logo, 

o dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do 

serviço que importou descumprimento da obrigação de resultado esperado 

assumida quando da contratação, como também da violação do princípio 

da confiança existente nas relações de consumo. Ademais, na forma 

como apresentado nos autos, está configurado fato do serviço, pois 

houve um prejuízo extrínseco, no qual a inadequação atingiu a 

incolumidade físico-psíquica do consumidor, causando-lhe danos morais e 

materiais. Portanto, com relação ao dano moral experimentado pelo 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço pelas reclamadas. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, posto que toda a conduta irregular das 

reclamadas produziu ofensa à personalidade da reclamante, em especial 

por ter seu planejamento todo frustrado, e pelo descaso e desrespeito 

com que foi tratada. Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e a consequência suportada 

pela parte Autora, surge o dever de indenizar. No que tange à fixação da 

verba indenizatória, esta deve ser feita de modo a reparar a vítima pela 

lesão sofrida, causando impacto sobre o patrimônio do agente causador 

do dano, a fim de que o ilícito praticado não volte a se repetir, mas sempre 

observando o fato de que a verba indenizatória não pode acarretar o 

enriquecimento indevido da vítima. Para tanto, impõe-se o arbitramento com 

moderação, observando-se os critérios de experiência e bom senso, bem 
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como as peculiaridades de cada situação, o que adequadamente fixo em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No que se refere aos danos de ordem 

material, vige a regra de que o dano material passível de indenização é e 

aquele devidamente comprovado. Logo, estes são devidos, haja vista que 

restaram comprovadas as despesas oriundas da falha na prestação de 

serviços pelas reclamadas, diante do que se viu a reclamante obrigada a 

pagar pelo hotel e passagem de retorno. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - condenar a reclamada, a RESTITUIR à parte 

reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 1.583,36 (mil, 

quinhentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), na forma 

simples, com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação; - condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula 

do STJ), com base no INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Após o trânsito em julgado, as reclamadas 

deverão ser intimadas, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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: 

1004117-55.2019.8.11.0006. Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por RENATO MARQUES EL HAGE em desfavor de DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A e PHILCO ELETRONICOS SA. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que se trata de prestadora de serviços, o qual integra a cadeia 

consumerista, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício na 

relação de consumo. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE CADASTROS DE INADIMPLENTES INDEVIDA – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – SOLIDARIEDADE QUANTO AOS DANOS MORAIS E 

DANOS MATERIAIS ENTRE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO E A EMPRESA FORNECEDORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, AFILIADA E TITULAR – 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA 

CADEIA DE FORNECIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO A SER RATEADA EM 

PARTES IGUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de 

relação consumerista, todas as empresas envolvidas na cadeia de 

fornecimento/cobrança são objetiva e solidariamente responsáveis pela 

reparação dos danos causados, sem prejuízo de eventual ação 

regressiva e ajuste de contas superveniente entre elas, não podendo uma 

empresa se escusar imputando a responsabilidade à outra tampouco 

invocando riscos inerentes à atividade empresarial por ela desenvolvida. 

Inteligência dos art. 7º, parágrafo único, e art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Na hipótese dos autos, restou caracterizada uma relação de 

consumo e a responsabilidade solidária de ambas as partes: de um lado, a 

ré/apelante administradora do cartão de crédito, como fornecedora de 

serviço de natureza bancária juntamente com a autora/apelada, como 

afiliada, intermediadora entre o titular (cliente) e a administradora – e de 

outro lado, o consumidor, que adquiriu o cartão da apelante na loja da 

apelada. Assim, em havendo condenação por dano moral decorrente de 

ato ilícito (negativação indevida) contra o consumidor, ambas as 

fornecedoras devem responder solidariamente pelos danos, devendo 

inclusive ser rateados os prejuízos em igual proporção entre ambas em 

ação regressiva. (Ap 163032/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado 

no DJE 26/05/2015) Passo à análise do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não se 

mostra complexa, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Evidenciada a relação consumerista, decreto a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. É 

dever do requerido a prestação correta de seus serviços e estrita 

observância quando da existência de eventual falha na conclusão do ato 

negocial, com vistas a praticar todos os atos que lhe competem para 

sanar o erro detectado, evitando-se prejuízos a terceiros, em especial o 

consumidor, in casu, para então eximir-se da responsabilização inerente. 

Ademais, o descaso notório e a ausência de eventual procedimento 

almejando a solução (restituição do valor ou do produto com defeito) do 

impasse, restou evidente nos autos, bem como a inexistência de qualquer 

comprovação capaz de desincumbir a parte Requerida deste ônus, não 

obstante suas alegações na peça defensiva. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou ter 

adquirido um aparelho televisor, no valor de R$ 714,00 (setecentos e 

quatorze reais), mediante pagamento à vista, contratando na mesma 

oportunidade garantia estendida. O Requerente alega que pouco tempo 

após a compra o aparelho televisor começou a apresentar defeito e ao 

levar na loja Requerida para verificar o problema, este foi enviado para a 

autorizada, sendo que após o prazo de 60 (sessenta) dias, recebeu a 

informação que o referido bem não teria conserto, sendo-lhe oferecido 

pela Requerida outro aparelho de televisão ou um celular. Sustenta ainda o 

Requerente, que após manifestar pelo aparelho de televisão, a Requerida 

afirmou que o Requerente teria que pagar a diferença de valor por um 

outro modelo, posto que o aparelho que o Requerente havia adquirido não 

tinha em estoque. Ocorre que, ficou sem resolução do problema, já que 

não foi restituído o valor pago, nem o produto com defeito. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora provou o fato constitutivo do seu 

direito, à medida que demonstrou a aquisição do produto no 

estabelecimento da ré, produto este que apresentou vício de qualidade e 

por isso precisou ser levado à fornecedora que se comprometeu a enviar 

à assistência técnica autorizada, porém, não restituiu, tampouco efetuou a 

troca do aparelho, violando as normas impostas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do 

pedido de indenização por danos morais. EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR 
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CONSTATADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISÃO QUE APRESENTOU 

DEFEITO TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. NÃO DEVOLUÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. DESCASO COM O CONSUMIDOR. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 

QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO BEM COMO 

ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO 

INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 

resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0000694-61.2012.8.16.0184/0 - Curitiba - 

Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 25.11.2014) (TJ-PR - 

RI:000069461201281601840 PR 0000694-61.2012.8.16.0184/0 (Acórdão), 

Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, Data de Julgamento: 25/11/2014, 1Âª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 27/11/2014) 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). Dessa forma, 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$ 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. 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR solidariamente as partes 

reclamadas a pagar à parte autora a importância de: a) R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta 

data (súmula 362 STJ). b) Ratificar a liminar concedida, com restituição do 

produto cobrado, por outro em perfeito estado; Julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, com base na Lei 

1.060, eis que consta dos autos declaração firmada pela parte registrando 

a necessidade da isenção. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO AUGUSTO DA SILVA BALDASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1002638-27.2019.8.11.0006. Dispensado o relatório na forma do art. 38, 

caput da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante 

postula indenização por danos morais e restituição de valores em razão e 

falha na prestação de serviços. É a suma do essencial. . Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC/2015. Narra a autora que é cliente do banco requerido e possuidora 

de cartão de crédito, e que em razão de dificuldades financeiras vem 

efetuando o pagamento das faturas de seu cartão de crédito em valor 

menor do que o cobrado, e que a Requerida de ofício, ou seja, sem 

consultar o Requerente, optou por cobrar o saldo devedor de R$ 299,96 

em 12 (doze) parcelas de R$ 72,97 (setenta e dois reais e noventa e sete 

centavos). Ou seja, a Requerida, parcelou o débito do Requerente 

cobrando juros. A reclamada em sua defesa alega que a agiu em 

conformidade com as regras da Resolução do BACEN de n.º 4.549 de 

26/01/2017 no que tange às novas regras do crédito rotativo e ainda que 

tais alterações foram previamente comunicadas nas próprias faturas. A 

Resolução n.º 4.549 do Banco Central dispõe em seus artigos 1º e 2º 

quanto à possibilidade do Banco realizar o parcelamento de forma 

automática quando já utilizado o crédito rotativo a fatura subsequente não 

for paga na integralidade: Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de 

crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não 

liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de 

financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura 

subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, 

o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante 

linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros. Da análise dos autos verifico que a fatura do mês de abril de 

2018 no valor de R$ 972,61 (novecentos e setenta e dois reais e sessenta 

e um centavos); e que foi pago somente o valor de R$ 672,65 (seiscentos 

e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), o que deixou o 

Requerente com um saldo devedor de R$ 299,96 (duzentos e noventa e 

nove reais e noventa e seis centavos), desta forma então utilizando-se o 

crédito rotativo, o que dá ensejo ao parcelamento de forma automática. A 

jurisprudência pátria vem sendo no mesmo sentido: CONSUMIDOR E 

BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. 

PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR APÓS 30 DIAS DE 

PERMANÊNCIA NO CRÉDITO ROTATIVO - OBSERVÂNCIA DA 

RESOLUCAO 4.549 DO BANCO CENTRAL. ABATIMENTO DOS VALORES 

PAGOS PELA PARTE AUTORA - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor ao presente conflito, uma vez que se 

trata de relação de consumo, conforme artigos 2º e 3º do referido 

dispositivo legal. 2. No presente caso, a parte autora, ora recorrente, 

alega que o banco efetuou o fechamento da fatura de Junho/2017 

antecipadamente, parcelando automaticamente em 24 vezes o saldo 

devedor remanescente, deixando, inclusive, de abater do valor que fora 

parcelado a quantia de R$ 700,00 paga em 31/5/17. 3. Da análise das 

provas dos autos depreende-se que: a) houve cobrança de encargos de 
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financiamento de crédito rotativo (R$ 47,29) na fatura do mês de Maio/17 

(ID 2790965 página 8); b) o total da fatura do mês de Maio/17 era R$ 

1.829,39, com vencimento em 16/05/2017; c) a parte autora pagou com 

atraso a fatura do mês de maio/17 (pagou R$ 415,99 no dia 18/05/2017 e 

R$ 80,00 no dia 22/05/2017 - ID 2790965 página 9) , bem como pagou 

valor inferior ao mínimo da fatura que era de R$ 733,88 (ID 2790965 página 

8); d) os valores pagos nos dias 18/05/2017 (R$ 415,99) e 22/05/2017 (R$ 

80,00) foram descontados do valor total da fatura do mês de Maio/17; e) o 

montante de R$ 700,00, pago em 31/5/17, foi abatido da fatura com 

vencimento em 16/06/2017 (ID 2790965 página 9); f) o crédito de R$ 

135,56 foi debitado na fatura com vencimento em 16/07/2017. 4. A 

Resolução nº 4549 do Banco Central dispõe que o saldo devedor da 

fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento 

pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente 

pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o 

vencimento da fatura subsequente. 5. A par de tal quadro, resta 

evidenciado com a cobrança de encargos de financiamento rotativo na 

fatura do mês de Maio/17, que a fatura do mês de Abril/2017 não foi paga 

integralmente, utilizando-se o financiamento na modalidade de crédito 

rotativo a partir do vencimento da fatura (16/4/17). Consoante o 

estabelecido na Resolução 4549 do Banco Central, a recorrente teria até o 

vencimento da próxima fatura (16/5/17) para efetuar o pagamento integral 

da dívida, caso contrário o saldo devedor seria parcelado 

automaticamente, o que ocorreu no caso dos autos. A fatura do mês de 

Maio/17 não foi paga integralmente, sendo, inclusive, quitada com atraso. 

6. Assim, vislumbro que, no caso concreto, não houve o fechamento 

antecipado na fatura do mês de Junho/17; o que ocorreu foi a constatação 

pelo sistema bancário do uso por mais de 30 dias do crédito rotativo, fato 

que ensejou o processamento automático do parcelamento do saldo 

devedor do cartão de crédito. Por fim, o valor pago pela autora em 31/5/17 

(R$ 700,00) foi descontado na fatura do mês Junho/17 (ID 2790965 página 

9) e o crédito de R$ 135,56 foi descontado na fatura com vencimento em 

16/07/2017 (ID 2790940 página 4). 7. Diante da licitude do parcelamento da 

fatura do cartão e da comprovação dos abatimentos dos valores pagos 

pela recorrente, não há razão para acolhimento dos pedidos iniciais, não 

merendo reparos a sentença de origem. 8. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, 

servindo a ementa como acórdão. 10. Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do deferimento 

do pedido de gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC. (TJ-DF 07025736320178070014 DF 

0702573-63.2017.8.07.0014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/12/2017 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

PAGAMENTOS MÍNIMOS DOS VALORES CONSTANTES DAS FATURAS. 

PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO Nº 

4.549 DO BACEN. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO 

ADOTADO PELO BANCO DEMANDADO. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007358716, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 20/02/2018). Assim, verifico 

não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código 

Civil, tampouco no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, para 

que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes 

pleiteados na exordial. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

o pedido constante da inicial. Por pertinência, DETERMINO a REVOGAÇÃO 

da liminar concedida. 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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO FARIA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004062-07.2019.8.11.0006. 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, e diante da ausência de 

necessidade de realização de prova pericial, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos materiais, ao argumento de que 

vem sofrendo descontos indevidos no seu cartão de crédito, já que 

apesar de haver contrato junto à requerida, a cerca de um ano não recebe 

os produtos contratados, qual sejam, 06 revistas. Afirma que requereu 

cancelamento do contrato, contudo após falha na prestação do serviço 

pela reclamada que deixou de entregar o produto adquirido. Destarte, a 

reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a legalidade 

da cobrança, ou a entrega regular dos produtos fruto do contrato, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine a cobrança ilegal e ausência de entrega dos 

produtos contratados, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. Logo, 

a procedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe. 

Desse modo, reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se 

impõe. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Quanto ao dano 

material, entendo que deve a reclamada restituir ao reclamante o valor 

cobrado indevidamente de R$ 4.670,06 (quatro mil, seiscentos e setenta 

reais e seis centavo) na forma simples, de forma atualizada, conforme 

comprovado pelas faturas do cartão de crédito juntadas. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte o pedido, para: a) cancelar o contrato objeto da 

ação; b) restituir a parte Reclamante o valor de R$ 4.670,06 (quatro mil, 

seiscentos e setenta reais e seis centavo), a título de indenização por 

danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária 

(INPC), a partir da citação válida. 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 
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de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004066-44.2019.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. 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. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de Ação 

de Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada, onde 

o autor sustenta que adquiriu um celular da marca Motorola, Modelo MOTO 

G6, em 17.09.2018, no valor de R$ 1.306,99 (mil trezentos e seis reais e 

noventa e nove centavos). Afirma que o aparelho apresentou vícios, 

prejudicando sua utilização e por este motivo, procurou a assistência 

técnica para análise do produto, contudo não obteve êxito. A reclamada 

sustenta que não há que se falar em responsabilidade desta ré vez que 

houve exclusão da garantia, pelo fato de o produto apresentar oxidação, 

falha decorrente de entrada de líquido por sua exclusiva culpa, conforme 

laudo anexo. Pois bem. Inicialmente, a regra processual estabelece que, 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora deve provar ato 

constitutivo de seu direito, o que não se vislumbra nos autos. Não há nos 

autos qualquer indício de prova mínima dos fatos apontados na inicial, à 

saber: não há comprovação de abertura do sinistro, nem da data em que 

procurou as requeridas solicitando qualquer reparo, ou qualquer 

comprovação de que encaminhou o aparelho as requeridas, ou ainda 

protocolo de atendimento. Além do que, consta nos autos laudo elaborado 

pela assistência técnica, em que o profissional habilitado constatou que a 

causa do defeito do produto foi por oxidação de peças do aparelho, o que 

não estaria amparado pela garantia. É importante ressaltar, que o laudo 

acompanha fotos que confirmam a tese de oxidação do aparelho. Dessa 

forma, tendo a reclamada comprovado fato impeditivo do direito da autora, 

torna-se inexistente qualquer conduta ilícita por parte da reclamada, nesta 

condição, a improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo 

improcedente esta reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004074-21.2019.8.11.0006. Vistos. 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. Preliminar - Da Ilegitimidade 

Passiva das Requeridas. Alegam as reclamadas que são partes ilegítimas 

para figurar no polo passivo da demanda. As reclamadas TUIUTUR e JGA, 

afirmam que são somente franqueadas e não devem participar do polo 

passivo. Bem como a CVC afirma que é mera intermediadora na 

contratação dos serviços aéreos, sendo a empresa aérea a responsável 

pelos danos. Importante ressaltar que no contrato juntado com a inicial, 

constam as três reclamadas como contratadas, portanto não há que se 

falar em ilegitimidade passiva. Ainda, de acordo com o art. 25, § 1º, do 

CDC, “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 

responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas Seções 

anteriores”, isto é, pelos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). Assim, 

rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. O pleito é de restituição de 

valores pagos e reparação por dano extrapatrimonial decorrente de ato 

ilícito, consubstanciado no descumprimento do contrato firmado com as 

reclamadas, onde alega o autor que foi surpreendido com a notícia de que 

as Requeridas teriam cancelado seu pacote de viagens, já que a 

companhia aérea teria cancelado os voos. Afirma que não poderia trocar 

a data das viagens, já que programou a viagem no período de suas férias, 

de forma que perderia o pacote. Alega que apesar de ter solicitado o 

reembolso dos valores gastos, e sendo confirmado pela requerida que 

seria restituído o valor, até o momento nada foi resolvido. Compulsando os 

autos verifico que as reclamadas TUIUTUR VIAGENS E TURISMOS e JGA 

TOUR VIAGENS E TURISMO não compareceram à audiência de 

conciliação, muito embora tenhas sido citadas para o ato, entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que as demandadas não produziram qualquer prova ou se 

manifestaram nos autos para defender-se do alegado, demonstrou 

verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não comparecimento à 

audiência designada para tentativa de conciliação corroborou para que 

não trouxesse aos autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo 

demandante, assim a decretação da revelia com o aproveitamento de 

todos os seus efeitos é medida que se impõe. De início, necessário 

assentar que a relação existente entre as partes envolve prestação de 
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serviço sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (art. 

3º, § 2º, CDC). Quanto a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGÊNCIA DE VIAGENS que compareceu a audiência de conciliação e 

juntou contestação, a mesma não trouxe aos autos qualquer prova 

desconstitutiva do direito da reclamante, trazendo aos autos meras 

alegações. No caso em comento, há inclusive apresentação de documento 

trazido pelo Reclamante em que há conversas entre este e uma preposta 

da reclama, na qual a ré reconhece o cancelamento do pacote de viagem, 

bem como confirma o direito ao reembolso dos valores que teve que 

dispender com os serviços contratados e não ofertados pelas 

reclamadas. Destarte, a responsabilidade das reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, pelo que respondem 

independentemente de culpa, 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. 

In casu, é despiciendo quaisquer esclarecimentos quanto as excludentes 

de responsabilidade, pois inexistentes. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, pois, as empresas reclamadas 

pactuaram pacote de viagem e deixaram o consumidor em situação de 

desconforto e angústia ao perceber que a viagem não ocorreria, bem 

como que não tinham as Rés reembolsado os valores até a propositura da 

ação. Os contratos de turismo fazem jus o peculiar zelo, seja pela 

acepção social e econômica já alcançada, seja pelas características 

especiais que os revestem. É inerente a tais contratos a expectativa de 

realização plena de lazer, cultura, diversão e prazer, além da obrigação de 

resultado em virtude da transferência das preocupações da 

responsabilidade da organização da viagem e todos os eventos que a 

compõem, obrigando, assim, o fornecedor ao resultado útil e o consumidor 

somente ao pagamento de um valor. Logo, o dever de indenizar resulta 

não apenas do defeito na prestação do serviço que importou 

descumprimento da obrigação de resultado esperado assumida quando da 

contratação, como também da violação do princípio da confiança existente 

nas relações de consumo, segundo o qual os passageiros, ao adquirirem 

os bilhetes de passagem mediante o pagamento do respectivo preço, 

esperaram e confiaram que a empresa ré dispensasse todos os cuidados 

necessários para que bem pudessem desfrutar do pacote turístico. 

Ademais, na forma como apresentado nos autos, está configurado fato do 

serviço, pois houve um prejuízo extrínseco, no qual a inadequação atingiu 

a incolumidade físico-psíquica do consumidor, causando-lhe danos morais 

e materiais. Portanto, com relação ao dano moral experimentado pelo 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço pelas reclamadas. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia das reclamadas. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, posto que toda a conduta irregular das 

reclamadas produziu ofensa à personalidade da reclamante, em especial 

por ter seu planejamento todo frustrado, e pelo descaso e desrespeito 

com que foi tratada. Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita (serviço mal prestado) e a 

consequência suportada pela parte Autora, surge o dever de indenizar. 

No que tange à fixação da verba indenizatória, esta deve ser feita de 

modo a reparar a vítima pela lesão sofrida, causando impacto sobre o 

patrimônio do agente causador do dano, a fim de que o ilícito praticado não 

volte a se repetir, mas sempre observando o fato de que a verba 

indenizatória não pode acarretar o enriquecimento indevido da vítima. Para 

tanto, impõe-se o arbitramento com moderação, observando-se os 

critérios de experiência e bom senso, bem como as peculiaridades de 

cada situação, o que adequadamente fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

No que se refere aos danos de ordem material, vige a regra de que o dano 

material passível de indenização é e aquele devidamente comprovado. 

Logo, estes são devidos, haja vista que restaram comprovadas as 

despesas oriundas da falha na prestação de serviços pelas reclamadas, 

diante do que cancelamento do pacote. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - condenar as partes Rés, solidariamente, a 

RESSARCIR/PAGAR à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 

2.193,32 (dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a 

partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com 

base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; - condenar as partes Rés, solidariamente, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Após o trânsito em 

julgado, as reclamadas deverão ser intimadas, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA GOMES ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003935-69.2019.8.11.0006. 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. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, após 

cancelamento da conta corrente e solicitação para pagamento de todos os 

débitos pendentes. Sustenta que solicitou cancelou da sua conta corrente, 

quando foi orientada que só poderia efetivar o encerramento após o 

pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito. Sustenta ainda que 

efetuou o pagamento da fatura de cartão de crédito e novamente se dirigiu 

a agencia representante da Requerida, ocasião em que lhe foi afirmado 

que a conta corrente teria sido encerrada. Contudo, afirma que para sua 

surpresa, pouco tempo depois teve uma solicitação de crédito em 

comercio local negada, em razão de negativação registrada em seu nome 

pela Requerida, referente à cobrança de cartão de crédito, mesmo após 

ter solicitado o cancelamento da conta e o pagamento de qualquer 

remanescente. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

da utilização de cartão de credito. Afirma que há prova do vinculo 
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contratual existente entre as partes, e que dessa forma não há que se 

falar em cobrança indevida. Aduz, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte requerente. Em que pese às alegações da parte 

promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações e 

comprovações da promovente, já que, a promovente ao solicitar o 

cancelamento da conta corrente, foi orientada a pagar a fatura do cartão 

de credito antecipadamente, não havendo conhecimento de que existia 

qualquer débito remanescente, e em nenhum momento foi cobrada ou 

informada que ainda haviam débitos pendentes de pagamento. 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, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço e da negativação do nome da requerente, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 4.000,00 (quatro 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. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007312-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007312-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE PORTELA SANTANA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por 

JOSÉ PORTELA SANTANA JÚNIOR em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$244,98 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos), incluso em 28/10/2017, CONTRATO: 

061292011000092EC, contudo, não possui o débito. A parte reclamada 

contesta alegando que o débito é devido, contudo, não traz aos autos 

provas do contrato e do débito. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios da origem e legitimidade do débito, mas 

apenas formulou defesa genérica. Analisando o conteúdo fático 

probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se 

a contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

utilização dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de 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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

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 e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, a parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, 

afasta a presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré. 

Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede o pedido 

indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$244,98 (duzentos e quarenta e quatro reais 

e noventa e oito centavos), extinguindo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006703-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)
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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: 

1006703-65.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KATECILENE REGINA DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

KATECILENE REGINA DA SILVA em face de VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro 

de proteção ao crédito no valor de R$ 201,56 (duzentos e um reais e 

cinquenta e seis centavos), em 30/04/2019, CONTRATO: 0357710929, 

contudo, desconhece o débito. A reclamada contesta alegando a parte 

autora habilitou a linha (065)9 9808-5175, vinculado à conta 0357710929 e 

que restam débitos, ainda, trouxe aos autos áudio em que consta a 

contratação e faturas de utilização. PERÍCIA Deixo de acolher prejudicial 

de mérito de necessidade de perícia nos áudios, pois restou comprovado 

nos áudios que a parte autora contratou os serviços. Assim, a presunção 

é de veracidade dos mesmos. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos áudio da contratação e faturas de 

utilização. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não 

conhecer a origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do 

CPC/2015. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, 

faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual 

entendo pela condenação desta ao pagamento do valor da negativação. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE 

o pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao 

pagamento de R$ 201,56 (duzentos e um reais e cinquenta e seis 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), 

a partir do vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, 

por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007311-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007311-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE PORTELA SANTANA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por 

JOSÉ PORTELA SANTANA JÚNIOR em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 113,72 (cento e treze reais e setenta e dois 

centavos), inclusão em 16/11/2017, CONTRATO: 061292011000092FI, 

contudo, não possui o débito. A parte reclamada contesta alegando que o 

débito é devido, contudo, não traz aos autos provas do contrato e do 

débito. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a 

Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito, mas apenas formulou 

defesa genérica. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de 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. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

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 e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, a parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, 
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afasta a presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré. 

Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede o pedido 

indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$ 113,72 (cento e treze reais e setenta e 

dois centavos) extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando 

a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais 

relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006078-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006078-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE 

CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito proposta por LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO 

RIBEIRO em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Diz, em 

síntese, que foi negativado em 02 de julho de 2017 no valor de R$ 438,73 

(Quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), contrato n. 

0000795203, contudo, desconhece o débito e não contratou os serviços. 

A reclamada contesta alegando a parte autora contratou o cartão club 

mais no ano de 2013 e, ainda, em 18/08/2015 optou por aderir ao plano 

Odonto Individual, autorizando o débito mensal em sua fatura no valor de 

R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos), trazendo na contestação 

foto do documento de contratação, da utilização do plano odontológico, 

holerite e foto apresentado no ato da contratação. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de prova 

apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto 

para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento de R$ 438,73 

(Quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006047-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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: 

1006047-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ELISANGELA 

NASCIMENTO FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Diz, em 

síntese, que solicitou o troca de uma linha 65 99660-9372 para a linha 65 

99690-9372, no mês de janeiro, contudo, vem sofrendo cobranças desta 

mesma linha, mesmo tendo sido pago, tendo, inclusive, buscado o 

PROCON para ver baixado os débitos. A reclamada contesta alegando que 

o cancelamento da linha foi efetivado em janeiro, sendo, assim, é devido a 

utilização até a data indicada no ciclo. Pois bem. Os pedidos da parte 

autora não merecem prosperar. Isso porque, verifico nos áudios juntados 

pela própia parte autora que mesmo tendo esta informado que estava 

sofrendo cobranças a reclamada, em ligação realizada pela parte autora, 

informou que não haviam débitos e ainda, a próprio parte autora 

reconhece o débito do mês de janeiro referente a linha 65 99660-9372 e 

solicita o boleto para pagamento. Desta forma, caberia à parte reclamante 

comprovar falha na prestação do serviço da reclamada, o que não o fez. 

A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CEBALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006233-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA CEBALHO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

TEREZINHA CEBALHO FERREIRA em face de TELEFONIA BRASIL S.A – 

VIVO. Diz, em síntese, que por ser pessoa idosa requereu a alteração do 

seu plano de telefône por estar com valores muitos altos, porém, a 

empresa reclamada continuou cobrando os valores anteriores e em 

contato com a atendente Marlene, por intermédio do órgão de proteção ao 

consumidor local (em número de protocolo 20185366838987), foi dito que 

não existe nenhuma alteração do plano, afirmando, contrariamente, que 

ela já tinha realizado alteração para o plano controle, estabelecendo o 

valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

contudo, sem solução procurou o PROCON, momento em que a reclamada 

informa que não havia alterado o plano e que estaria restabelecendo os 

serviços, diante destes fatos requer a restituição dos valores que pagou a 

mais e indenização por danos morais. Em contestação a reclamada 

contesta alegando que a cobrança foi realizada de forma regular. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Contudo, a parte 

autora trouxe aos autos provas de que solicitou a alteração do plano, bem 

como continou a ser cobrada pelos antigos valores, devendo, portanto, a 

parte reclamada a restituir os valores cobrados indevidamente. Desta 

forma, a parte reclamada não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado dos valores referente à 

previdência privada e seguro devidamente cancelados, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito e a devolução dos valores 

descontados e medida que se impõe. Logo, comprovado que o débito é 

indevido, 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). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) CONDENAR a reclamada à restituir na forma simples os valores 

descontado de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais), juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos mês a mês; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005239-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005239-06.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN em face de SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL. Diz, em síntese, 

que é proprietário do imóvel situado na Rua das Borboletas, 130, Bairro 

Cavalhada, nesta cidade, com Matricula de nº 389358-8, e que ao entrar 

em contato com a reclamada foi informado que para realizar a ligação do 

serviço de água teria de comprar e instalar um hidrômetro em sua 

residência e, ainda, teria que pagar os valores em abertos dos meses de 

janeiro a abril de 2019 o que o fez, e posteriormente foi cobrado 

novamentes por estes valores totalizando o valor de R$ 316,13 (trezentos 

e dezesseis reais e treze centavos), motivo pelo qual requer a restituição 

em dobro e indenização por danos morais. Em contestação a reclamada 

contesta de forma genérica que há litispendência com o processo n. 

1003834-32.2019.811.0006. DA LITISPENDÊNCIA A reclamada suscita 

preliminar de litispendência com o processo n. 1003834-32.2019.811.0006, 

contudo, deixo de acolher a referida preliminar, visto que naquele 

processo se discute a cobrança de multa em relação a instalação de 

hidromêtro e neste processo a cobrança em duplicidade das faturas de 

janeiro a abril de 2019. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Contudo, a parte autora trouxe aos autos provas de 

quitação das faturas de janeiro a abril de 2019, bem como continou a ser 

cobrada, devendo, assim, a reclamada restituir em dobro os valores 
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cobrados indevidamente. Desta forma, a parte reclamada não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado dos 

valores referente à previdência privada e seguro devidamente 

cancelados, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito e a 

devolução dos valores descontados e medida que se impõe. Logo, 

comprovado que o débito é indevido, 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). 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, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito das 

faturas de janeiro a abril de 2019; b) CONDENAR a reclamada à restituir 

em dobro os valores cobrados em duplicidade de R$ 316,13 (trezentos e 

dezesseis reais e treze centavos), juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da cobrança; c) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(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: 

1005112-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SUZANA DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

SUZANA DOS SANTOS PEREIRA BARROS em face de ENERGISA - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. Diz, em síntese, que é 

titular da Unidade Consumidora 6/1171211-4 e que o imóvel estava 

desocupado no ano de 2018, contudo, em janeiro de 2019 ao procurar a 

reclamada para regular os débitos ficou surpreendida com uma cobrança 

no valor de R$ 709,16 (setecentos e nove Reais e dezesseis centavos), 

tendo como mês de referência 08/2018 que supostamente seria de 

recuperação de consumo, por teste motivo requer a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Em contestação a 

reclamada alega que foi realizado o termo de inspeção e constatado a 

anormalidade, motivo da recuperação de consumo, juntando aos autos TOI 

sem assinatura da parte autora ou idendificação da testemunha, fotos e 

recuperação de consumo. Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas 

estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O ponto crucial da presente ação é que a 

Promovente requer a declaração de inexistência do débito dos valores da 

recuperação de consumo, vez que são indevidos. Inicialmente, devemos 

observar que para considerar regular a cobrança a título de recuperação 

de consumo, deve a concessionária obedecer ao disposto na Resolução 

nº 414 da ANEEL. A mencionada Resolução, em seu artigo 129, § 2º, 

dispõe: Art. 129 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. (...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. Ademais, os documentos juntados com a defesa não são 

suficientes para demonstrar a irregularidade constatada no medidor de 

consumo da UC da parte autora, uma vez que juntou aos autos TOI sem a 

identificação da testemunha, bem como não consta perícia tecnica no 

medidor. Destarte, não há como se reconhecer a legalidade da apontada 

irregularidade, visto que a concessionária de energia agiu em desacordo 

com as normas que regem o procedimento por ela adotado. Neste sentido: 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que se considere regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária comprovar que 

o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do 

medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. 2. Dano moral não 

configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. 3. Recurso parcialmente provido. (1ª Turma Recursal Temporária 

dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. Processo nº 

0013883-77.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Julgado em: 

07/10/2016). Destaquei. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexistência da fatura inerente à recuperação de consumo, vejo que o 

mesmo merece acolhimento. A reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso 

restou patente a desídia da requerida. Conforme orienta o seguinte 

julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. 

AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade 

Civil, RT, p. 493). A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 
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em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, 

para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide; b) 

CONDENAR a parte Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei 

nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012309-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012309-91.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, LUXTRAVEL TURISMO 

LTDA - EPP, AYMORE Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA em 

face de LUXTRAVEL TURISMO LTDA, BANCO SANTANDER E AYMORE 

CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO. Diz, em síntese, que 

adquiriu da primeira reclamada pacote de viagem da cidade de Cuiabá MT 

até Porto Seguro na Bahia, pelo período de 15/11/2014 a 22/11/2014, pelo 

valor de 10 pagamentos sucessivos e de igual valor, sendo entrada de R$ 

141,41 (cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), contrato 

este financiado pelas demais reclamadas, contudo, a empresa 

LUXTRAVEL prestadora do serviço entrou em processo de falência, 

motivo pelo qual requer os valores de 50% do pacote já pagos e 

indenização por danos morais. Em contestação as reclamadas banco 

Santander e Aymoré alegam que a parte autora não é cliente dos mesmos 

não constando no cadastros das empresas. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DAS RECLAMADAS BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO Em atenta análise aos documentos 

trazidos aos autos pela parte autora verifico que não consta no contrato a 

informação de que as reclamadas BANCO SANTANDER E AYMORE 

CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO seriam agentes 

financiadoras do contrato, ao que o simples fato do boleto de pagamento 

ter sido emita por eles não os vincula como agentes contratantes. DA 

REVELIA DA RECLAMADA LUXTRAVEL TURISMO LTDA A reclamada 

mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. É o breve relato. A parte reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Ainda, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora trouxe aos autos 

contrato de prestação de serviço devidamente assinado pela parte autora 

e posteriormente (IDS 2747272) os comprovantes de pagamento. Assim, 

não tendo a reclamada LUXTRAVEL prestado o serviço e entrado em 

processo de falência tem o dever de restituir os valores pagos. Ademais, 

a parte reclamada não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que 

a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado dos valores referente à previdência privada e 

seguro devidamente cancelados, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito e a devolução dos valores descontados e medida que se impõe. 

Logo, comprovado que o débito é indevido, 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). 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, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada à restituir na 

forma simples os valores descontado de R$ 707,05 (setecentos e sete 

reais e cinco centavos), juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir dos descontos mês a mês; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006487-07.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ARACI DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por ARACI SILVA PEREIRA em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e MTPREV. Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e 

que o Estado de Mato Grosso vem realizando desconto previdenciários 

sobre valores de verbas indenizatórios que não se incorporação à 

remuneração, apresentando, assim, cálculo dos descontos sobre 

adicional noturno, adicional de insalubribrida e regime de plantão. A parte 

reclamada contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto 

previdenciário sobre toda a remuneração do servidor. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste a parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal 

analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de que não 

incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias que não 

se incorporam ao benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: 

EMENTA Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão 

geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de 

contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à 

aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto do Ministro Roberto 

Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao recurso, no que foi 

acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do Ministro Teori 

Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos o Ministro Luiz 

Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, 

pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, Procurador da 

Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luiz Fux, 

dando parcial provimento ao recurso, e o voto do Ministro Dias Toffoli, 

negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do 

Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. Decisão: Após os 

votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, 

que acompanhavam o Relator, dando parcial provimento ao recurso, e o 

voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe provimento, pediu vista dos 

autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro 

Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 

16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da 

repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto 

do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o 

Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade. Tese Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068 

/ SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a tese sido fixada em 

julgamento de demanda repetitiva não cabe à aplicação do distinguishing, 

pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo STF a serem aplicados em 

todos os casos semelhantes, bem como a parte requerida não demonstrou 

as razões da distinção entre os casos. Contudo, parte autora requer a 

restituição dos descontos sobre as verbas do regime de plantão, mas esta 

remuneração em razão da natureza e da possibilidade de incoporação são 

devidos os descontos previdenciários, senão vejamos a jurisprudência a 

respeito a incorporação das verbas pagas pelo regime de plantão: Tribunal 

de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Francisco 

Bandeira de Mello APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0076275-60.2017.8.17.2001 

APELANTE: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do 

Estado de Pernambuco – FUNAPE e Estado de Pernambuco APELADA: 

Eliane de Melo Pinto RELATOR: Des. Francisco Bandeira de Mello. 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE 

FINANCEIRA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO AOS 

PROVENTOS DE INATIVIDADE. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO, 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Não assiste razão aos 

apelantes ao reafirmarem a ilegitimidade passiva do Estado. A teor do 

disposto no art. 94, da LC 28/2000, que criou o Sistema de Previdência 

Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, “o Estado é 

solidariamente responsável, para com a FUNAPE e para com os Fundos 

criados por esta Lei Complementar, conforme o caso, pelo pagamento dos 

benefícios previdenciários, a que fizerem jus os segurados, na forma 

prevista nesta Lei Complementar”. 2. Daí a incontestável legitimidade 

passiva do Estado de Pernambuco na hipótese, pelo que se rejeita a 

aludida preliminar. 3. De outra banda, não chegou a ocorrer a prescrição 

do fundo do direito na espécie, visto que a aposentadoria ocorreu em 

fevereiro de 2015, sendo a ação proposta em dezembro de 2017. 4. No 

mérito, o cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se a 

autora, ora apelada, faz jus à incorporação da denominada gratificação de 

plantão em seus proventos de aposentadoria, a título de estabilidade 

financeira. 5. Conforme cediço, o instituto da estabilidade financeira (art. 

1º, § 2º, XVIII, da LCE nº 03/1990) foi revogado pela LCE nº 16/1996. 6. 

Entretanto, convém destacar que o simples fato de ter havido a revogação 

da norma instituidora do direito à estabilidade financeira não tem o condão 

de retirar do patrimônio jurídico do servidor o direito à estabilidade já 

anteriormente adquirido e incorporado à sua esfera jurídica individual. 7. 

Consoante documentação carreada aos autos, a apelada, no período 

compreendido entre maio de 1988 a fevereiro de 2015, ocupou o cargo de 

médico, percebendo a gratificação de plantão ininterruptamente. 8. Vê-se, 

pois, que a autora logrou comprovar que preencheu os requisitos 

necessários ao recebimento da gratificação de regime de plantão (ou 

equivalente), de modo ininterrupto, por 26 (vinte e seis) anos, dentre os 

quais pelo menos 5 (cinco) anos estavam sob a égide da LC nº 03/1990. 

9. Assim, tem-se que a mesma possui direito adquirido à estabilidade 

financeira relativamente à gratificação de regime de plantão, porém com 

base no valor vigente no mês de dezembro de 1994, nos termos do art. 6º 

da Lei Complementar nº 13/95 (dali por diante aplicando-se os índices 

próprios das revisões gerais). 10. Lado outro, tendo conta que a autora 

percebeu a gratificação em tela até a data de sua aposentadoria (e sendo 

óbvia a impossibilidade de percepção em duplicidade da mesma vantagem, 

uma como gratificação de plantão e outra como estabilidade financeira), 

somente terá ela, autora, direito às diferenças correspondentes ao valor 

da estabilidade financeira, judicialmente reconhecida como devida, a partir 

da data da aposentação. 11. Reexame necessário parcialmente provido, 
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prejudicado o apelo voluntário, em ordem a assentar que a estabilidade 

financeira a que faz jus a autora/apelada deve ser estabelecida em 

parcela autônoma, nos termos da LC 13/95, e assim calculada com base 

no valor da gratificação de plantão vigente para o mês de dezembro de 

1994, sendo dali por diante corrigida pelos índices de revisão geral, sendo 

tal estabilidade financeira devida à autora a partir de sua aposentação. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo 

nº 0076275-60.2017.8.17.2001, acima referenciado, acordam os 

Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste 

Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar provimento parcial ao reexame 

necessário (prejudicado o apelo voluntário), nos termos do voto relator, 

que integra o acórdão. Recife, de de 2019 (data do julgamento) Des. 

Francisco Bandeira de Mello Relator Diante de todo o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos cinco anos 

da data da propositura da ação referente aos descontos previdenciários 

realizados sobre o adicional noturno e insalubridade, no termos do cálculo 

aprensentado na exordial, na forma simples por ausência de má fé, 

correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a 

partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006905-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006905-42.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Restituição de Valores de Indenização por Danos Morais 

proposta por ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA em face de CLARICE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

EIRELI. Diz, em síntese, que em 09/07/2019 comprou um FOGÃO CLARICE 

DELICATO PLUS/GLASS MESA DE VIDRO 5 BOCAS PR, código 258132, na 

loja da segunda Requerida , consoante se infere da Nota Fiscal nº. 

000011410, pelo valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais). 

Contudo, o mesmo fora parcelado em 6 (seis) parcelas no valor de R$ 

204,88 (duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos) cada, 

totalizando o valor do produto em R$ 1.229,28 (mil duzentos e vinte e nove 

reais e vinte e oito centavos), assim, ela juntamente com seu marido 

procuraram a segunda reclamada para resolver o problema, tendo, 

inclusive, o produto ido para assistência técnica sem solução, motivo pelo 

qual requer a devolução do valor pago e indenização por danos morais. 

As reclamadas sustentam que a parte autora é parte ilegítima para figurar 

no polo ativo, bem como o produto teve o devido conserto. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA A parte autora informa que o produto foi adquirido 

em nome da senhora MARIA DE ASSIS NOGUEIRA e que havia dado uma 

procuração para seu esposo que veio a falecer. Contudo, verifico no ID 

29257306 que a titular da nota fiscal do produto objeto da lide assinou 

procuração em favor da parte autora para litigar em nome próprio na 

presente ação, portanto, é a autora parte legitima para figurar no polo ativo 

da presente ação. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PERÍCIA 

Deixo de acolher a preliminar de incompetência do juízado especial em 

razão da necessidade de perícia, pois as provas dos autos são 

suficientes para julgamento da lide. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste a parte autora, vez que restou comprovado que a parte autora 

adquiriu o produto, ainda que me nome de terceiros, e o produto 

apresentou defeito, bem como foi encaminhado para assistência técnica 

sem a solução do problema. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO/ PRODUTO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta forma, não tendo a parte 

autora interesse na troca do produto defeituoso as reclamadas têm o 

dever de restituir os valores pagos, que somando inclusive os juros 

perfaz o valor total de R$ 1.229,28 (mil duzentos e vinte e nove reais e 

vinte e oito centavos). 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. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da exordial para: a) 

CONDENAR as reclamadas solidariamente a restituir o valor de R$ 

1.229,28 (mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), juros 

de 1% e correção monetáia pelo INPC, a partir do efeito desembolso, 

devendo a parte autora deixar o produto a disposição das reclamadas; b) 

CONDENAR as reclamadas ao pagamento a título de indenização por 

danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo-se 

correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% a partir do 

evento danoso, extinguindo com resolução do mérito nos moldes do artigo 

487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDENIR RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA GONCALVES OAB - SP74834 (ADVOGADO(A))

MICHELE PIRES GONCALVES OAB - SP414606 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005904-22.2019.8.11.0006. INTERESSADO: MARIA APARECIDA LIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES, WALDENIR RODRIGUES CARVALHO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 

Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação Declaratória proposta por MARIA APARECIDA LIRA DA 

SILVA em face de ESTADO DO MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e WALDEMIR 

RODRIGUES CARVALHO. Diz, em síntese, que em 03/10/2013 realizou a 

venda do veículo motocicleta, Marca/modelo: TRAXX JH125 G (importado), 

ano de fabricação/modelo 2007/2007, cor: vermelha, placa NJA-5591, 

Chassi: LAAAAKJF470001125 e RENAVAM 950377430, para o Sr. 

Waldemir, ora Requerido, contudo, este não realizou a transferência do 

veículo gerando débitos de IPVA , seguro e lincenciamento. O reclamado 

VALDENIR RODRIGUES DE CARVALHO sustenta que o veículo levada à 

leilão em data de 05 de novembro de 2019 e que após a venda serão 

dadas as devidas baixas nos débitos. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Isso 

porque restou incontroverso que a parte reclamada VALDENIR 

RODRIGUES DE CARVALHO não realizou a transferência do veículo e que 

este foi levado a leilão, sendo, portanto responsável pela transferência do 

veículo a que se comprometeu e pelos débitos. Pelo exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte autora para: a) CONDENAR o requerido VALDENIR RODRIGUES DE 

CARVALHO a obrigação transferir o veículo para seu nome, ou de 

terceiros que indicar, retirando a titularidade e responsabilidade da parte 

autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000.00 

(um mil reais), não se tratando de multa diária; b) DETERMINAR que o 

Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito realizem a 

transferência dos débitos de IPVA, licenciamento, seguros ou eventuais 

multas do veículo objeto da lide para o nome do reclamado VALDENIR 

RODRIGUES DE CARVALHO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006376-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-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: 

1006376-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ERONIDES ANTERO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por ERONIDES ANTERO DE SOUZA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Diz, em síntese, que é titular 

da unidade consumidora nº 6/1080027-4 e que ao voltar de viagem 

percebeu que sua energia elétrica estava desligada, mesmo tendo os 

débito quitados, ao que entrou em contato com a reclamada pelos 

protocolos n. 4722088532, n.º 546242017, n.º 54629621, n.º 54627435, 

n.º 54628049, n.º 54620826, n.º 54636675, n.º 54643551, n.º 54651898 e 

n.º 54652253, sendo este último protocolo datado do 25 de setembro de 

2019, A reclamada contesta alegando que o corte do fornecimento foi 

realizado no dia 08/08/2019, em razão da falta de pagamento da fatura do 

mês de junho de 2019, tendo em vista que a mesma venceu no dia 

26/06/2019 e foi adimplida apenas após o corte, no dia 08/08/2019, com 43 

(quarenta e três) dias de atraso, bem como trouxe aos autos históricos de 

pagamento e do corte do fornecimento. Pois bem. Os pedidos da parte 

autora não merecem prosperar. Isso porque, a parte autora não informa 

com exatidão a data do corte, sendo que a parte reclamada comprava que 

este foi realizado no dia 08/08/2019, quando a parte autora estava 

inadimplente com o pagamento das faturas, bem como estas faturas foram 

pagas com atraso de 43 dias. Desta forma, caberia à reclamante 

comprovar falha na prestação do serviço da reclamada, o que não o fez. 

A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005812-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

LEILA GIANE MENSCH OAB - 005.626.329-56 (REPRESENTANTE)

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005812-44.2019.8.11.0006. REPRESENTANTE: LEILA GIANE MENSCH 

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 
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audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação Ordinária proposta por LEILA GIANE MENSCH em face de ESTADO 

DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e 

que o Estado de Mato Grosso vem realizando desconto previdenciários 

sobre valores de verbas indenizatórios que não se incorporam à 

remuneração, nesta hipótese, o adicional noturno. A parte reclamada 

contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto previdenciário 

sobre toda a remuneração do servidor. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste a parte autora. 

Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva 

(tema 163) fixou a tese que de que não incide contribuição previdenciária 

sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao benefício 

previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. 

Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos 

Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias 

sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos. Diante 

de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente dos 

últimos cinco anos da data da propositura da ação referente aos 

descontos previdenciários realizados sobre o adicional noturno, na forma 

simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E a partir 

dos descontos e juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006296-59.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TASSIA SILVA CARVALHO 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Ação Indenizatória proposta por TASSIA 

SILVA CARVALHO em face de UNIMED CÁCERES. Diz, em síntese, que no 

dia 13/05/2019 foi submetida com urgência a realizar um procedimento 

cirúrgico em sua hérnia umbilical, por médico conveniado da empresa Ré, 

contudo, como resultado da cirurgia ficou com o umbigo deformado e 

necessitou realizar cirurgia reparadora que foi negada pela reclamada, 

assim, tendo a premente necessidade do procedimento custeou a suas 

expensas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mas teve o pedido de 

reembolso negado pela reclamada que alegou se tratar de cirurgia 

estética, motivo pelo qual requer a restituição do valor pago e indenização 

por danos morais. A reclamada mesmo intimada não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. É o breve relato. 

A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Ainda, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste a parte autora, vez que restou comprovado realizou procedimento 

cirurgico de retirada de hérnia e que teve uma deformação no umbigo 

necessitando de cirurgia reparadora, como se pode notar das fotos. 
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Ademais, o plano de saúde tem dever de custear cirurgia estética quando 

esta for reparadora de outro procedimento cirugico, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

- PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO cirúgico - RECUSA INDEVIDA DE 

COBERTURA DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE CIRURGIA ESTÉTICA – 

necessidade do procedimento atestado por profissional médico 

especialista- DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1001955-72.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020) Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO/ PRODUTO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta forma, tendo a parte autora a 

urgente necessidade da realização da cirurgia reparadora e custeado o 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, tendo o pedido de 

reembolso negado é que a parte reclamada, é que tem o direito de ser 

ressarcida pelos valores pagos de forma particular. Ainda, 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. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da 

exordial para: a) CONDENAR a reclamada ao reembolso do valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), juros de 1% e correção monetáia pelo INPC, a 

partir do efeito desembolso; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento a 

título de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), incidindo-se correção monetária a partir do arbitramento e juros de 

1% a partir do evento danoso, extinguindo com resolução do mérito nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA MESQUITA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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: 

1006314-17.2018.8.11.0006. INTERESSADO: SEBASTIAO DE SOUZA 

MESQUITA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Vislumbro, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SEBASTIÃO DE SOUZA 

MESQUITA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que 

é servidor público aposentado pelo Estado de Mato Grosso, conforme 

publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27253[2] de 

04/05/2018, no ato nº 24.818/2018, e que faz jus à concessão de 3 

licenças prêmios não gozadas e requeridas administrativamente protocolo 

nº 86572/2018, ao que tendo se aposentado requer a conversão das 

licenças prêmios vencidas e não gozadas em pecunia no valor de R$ 

29.574,75 (vinte e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta 

e cinco centavos). A reclamada contesta alegando que a parte autora não 

solicitou a concessão das licenças prêmios e que a sua concessão é um 

benefício concedido ao servidor. Pois bem. Em análise minuciosa dos 

autos se verifica a verossimilhança das alegações autorais. A autora traz 

aos autos histórico de concessão de licenças prêmios (ID 16401195) e 

que foram solicitadas sua concessão pelos protocolos 86572/2018 em 23 

de fevereiro de 2018, ante da concessão da aposentadoria que se deu em 

04/05/2018. Em contrapartida o Estado não comprova o pagamento do 

valor ou qualquer fato impeditivo da aquisição da Licença por parte da 

Servidora. Restou incontroverso a não fruição das licenças prêmio por 

parte da autora, seja antes ou durante o período que estava vinculada ao 

ente público ou após sua aposentadoria, razão pela qual faz jus ao pedido 

de conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia. A 

jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste 

sentido, consoante o julgado a seguir transcrito: ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PREMIO NÃO 

GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é firma no sentido de ser devida a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido 

locupletamento por parte da Administração Pública. Precedentes: (AgRg 

nos EDcl no Ag 1.401.534/PR, Rel. Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 25.05.2011). 

Agravo Regimental improvido. (STJ, 2ª Turma, AGRG NO RESP 

1276173/AC, j. 08/11/2011, Rel. Ministro Humberto Martins). Sobre a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso tem posicionamento formado no mesmo sentido dos 

tribunais superiores, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO (DE OFÍCIO) – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

– LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA 

— CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – 

RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não 

gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de 

configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Não configura 

dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante ao indeferimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 211 de 527



na via administrativa do pedido de conversão em pecúnia da 

licença-prêmio não usufruída na atividade. Em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, 

determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Comprovado que a 

parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, não há falar em 

sucumbência recíproca. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência 

do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser 

aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios. (Apelação / Remessa Necessária 131585/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018) PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - TERMO A QUO – DATA DA 

APOSENTADORIA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS NA 

ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – 

POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS 

A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo 

inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para 

requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é 

a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste 

momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública. É 

cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não 

gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de 

requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento 

ilícito da Administração. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 

n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. Comprovado que a parte requerente 

decaiu de parte mínima do pedido, não há falar em sucumbência recíproca. 

Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, uma vez 

que o Juiz de Primeiro Grau condenou ao pagamento da verba honorária a 

ser fixada quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 

4º, II, do CPC. (Ap 120828/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) Da análise dos autos, 

observa-se que, no momento de inatividade da autora no cargo ao qual 

ocupava na administração pública, já havia adquirido o direito ao usufruto 

de 03 (meses) de licenças previstas legalmente, tendo sido aposentada, 

não usufruiu desse período. Portanto, necessária a conversão em pecúnia 

da licença especial não usufruída e não utilizada para fins de contagem de 

tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado de Mato 

Grosso, o que se mostra suficiente para respaldar a necessidade de 

pagamento a parte autora, independentemente de legislação própria que 

discipline a questão. Logo, a procedência do pedido é de rigor. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação de cobrança para o fim 

de condenar o réu a indenizar à parte autora quanto aos 03 (três) meses 

de licença prêmio não usufruída, que convertido em pecúnia, face a 

aposentadoria da autora, compreende o montante de R$ 29.574,75 (vinte e 

nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial IPCA-E, desde a data fixada na sentença e os juros 

moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação 

do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 

(RE 870947 – STF). Deixo de condenar a reclamada 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). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005641-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005641-87.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO em desfavor 

de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, alegando 

que é titular de cartão de crédito da Requerida. Narra que a fatura com 

vencimento em 10.06.2019 no valor de R$ 41,87 (quarenta e um reais e 

oitenta e sete centavos) foi quitada em 17.06.2019. Ocorre que a 

Requerida não abateu este valor e o mesmo foi incluso na fatura 

subsequente. Aduz a autora que tentou solucionar a questão pelo serviço 

de atendimento ao consumidor, no entanto, a Requerida justificou que o 

valor foi incluído na fatura pois o pagamento foi realizado após o 

fechamento da fatura. Assim, a autora pagou R$ 95,00 da fatura com 

vencimento em 10.07.2019, abatendo o valor já pago anteriormente. 

Informa a autora que não utilizou o cartão no mês de julho, entretanto, a 

fatura com vencimento em agosto foi emitida novamente com o valor 

quitado em junho, mais taxa de serviço denominada utilização de cartão de 

crédito, a qual considera indevida uma vez que não houve utilização do 

mesmo. Registra a impossibilidade de solução administrativa do caso e, 

para evitar maiores dissabores como a negativação de seu nome, pagou a 

referida fatura. 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 contábil, 

porquanto tal ferramenta é desnecessária para o deslinde da demanda 

posta à apreciação. Passo ao julgamento do mérito. No caso vertente 

temos relação de consumo e 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 demandada aduz que os serviços cobrados foram 

voluntariamente contatados pela autora que concordou com todos os 

termos contratuais; sustenta a impossibilidade de abatimento do valor pago 

em 17.06.2019 porque a fatura subsequente do cartão já havia sido 

fechada quando do pagamento. Todavia, a data informada de pagamento é 

anterior ao fechamento da fatura, qual seja, dia 24. Ademais, ainda que 
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assim fosse, tendo a Requerida conhecimento dos valores pagos em seu 

favor e cobrados novamente, caberia à mesma, em boa fé, realizar o 

abatimento deste valor. Porém, ao contrário disso reincidiu a cobrança no 

mês de agosto. Assim, é evidente que houve enriquecimento sem causa 

pela requerida, o qual é vedado por nosso ordenamento jurídico, devendo 

ser restituído o valor cobrado indevidamente em dobro. Trata-se de 

evidente falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade da 

Requerida é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. A situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que se refere 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: a) CONDENAR a 

Requerida a restituir à autora o valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis 

Reais), que deve o qual 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. a) CONDENAR a Requerida ao pagamento a título 

de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010629-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010629-37.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCILEIA FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Cláusula Contratual proposta por LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES em face 

de UNIMED CÁCERES COOPERARIVA DE TRABALHO MÉDICO. Diz, em 

síntese, que possui um plano da reclamada e que vinha pagando 

mensalmente o valor de R$ 566,72 (quinhentos e sessenta e seis reais e 

setenta e dois centavos) valor este adimplido até o mês de Abril/2016, 

contudo, recebeu uma fatura no valor de R$ 923,30 (novecentos e vinte e 

três reais e trinta centavos) referente ao mês de Maio/2016, indicando um 

aumento percentual de 66,05%, a titulo de reajuste por mudança de faixa 

etária - 59 anos, motivo pelo qual requer a revisão contratual. A reclamada 

contesta alegando que o reajuste da faixa etária esta previsto em contrato 

e que segue a regulamentação da ANS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de incompetência 

do juízo, vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento 

da lide. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque, em que pese seja pacífico na jurisprudência de que o 

aumento abusivo de plano de saúde em razão da idade seja ilegal, o fato é 

que o referido reajuste no plano de saúde, bem como o seu percentual 

estava previsto em contrato quando da assinaura pela parte autora, bem 

como encontra regulamentação na Lei n° 9656/98, Estatuto do Idoso e RN 

63 da ANS. Assim, restou demonstrado que a parte autora já tinha 

conhecimento do percentual do reajuste no momento da contratação não 

configurando assim abusividade na cláusula contratual. Desta forma, 

ausentes quaisquer vícios deve prevalecer as cláusulas contratuais em 

nome do principio do pacta sunt servanda sendo os pedidos 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY NILSON DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

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: 

1001876-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAURY NILSON DE SOUZA 

CAMPOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por MAURY NILSON DE SOUZA CAPOS em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Diz, em 

síntese, que é servidor público estadual exercendo o cargo efetivo de 

Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado e em razão disso 

recebeu função comissionada de Secretário de Escola no período de 

setembro/2013 até a março/2018 e sobre esta gratificação não 

incorporável à remuneração foram descontados contribuição 

previdenciária, motivo pelo qual requer a restituição destes valores. A 

parte reclamada contesta alegando que os descontos são devidos e que 

foram legitimamente reconhecidos pelo Pleno do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal 

Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de 

que não incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias 

que não se incorporam ao benefício previdenciário do servidor, senão 

vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 
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repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Assim, tendo a parte autora 

comprovado que exerceu a função de secretário de escola recebendo a 

gratificação durante o período de 30/08/2013 a 30/01/2014 e 

posteriormente de 30/05/2016 a 30/12/2016, tem o direito à restituiçao das 

contribuições previdenciárias incidentes neste período. Diante de todo o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente durante o 

período de 30/08/2013 a 30/01/2014 e posteriormente de 30/05/2016 a 

30/12/2016 referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

função de secretário de escola, na forma simples por ausência de má fé, 

correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a 

partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005344-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON DE PAULA SANTOS (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))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005344-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HEMERSON DE PAULA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Relação Jurídica proposta por HEMERSON DE 

PAULA SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, 

que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$179,06 (cento e setenta e nove reais e seis centavos), incluída junto 

aos órgãos protetivos desde a data de 26/12/2017, contudo, desconhece 

o débito e que não contratou os serviços. A parte reclamada contesta 

alegando que o débito é devido, bem como trouxe as autos telas 

sistêmicas e faturas. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de falta de documento essencial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 
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trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$179,06 (cento e setenta e nove reais e seis 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006429-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE SOUZA CORSINO (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: 

1006429-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALCIONE DE SOUZA 

CORSINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica proposta por 

ALCIONE DE SOUZA CORSINO em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 74,71 (setenta e quatro e setenta e um centavos ), 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 24/08/2019, 

CONTRATO: 028042001000032EC, contudo, sustenta que desconhece o 

débito e não contratou os serviços. A parte reclamada contesta alegando 

de forma genérica que o débito é devido. Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 74,71 (setenta e quatro e setenta e um 

centavos ); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003509-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LEMES DA SILVA BASSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(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: 

1003509-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA 

BASSAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por IARA LEMES DA SILVA 
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BASSAN, em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que 

foi contratada por meio de contrato temporário no ano de 2012, para 

laborar a função de professora da educação básica, na Escola Estadual 

Onze de Março, Escola Estadual União e Força e Escola Estadual São 

Luiz, tendo suscessivas prorrogações até 2017, motivo pelo qual requer a 

declaração de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS. A parte 

reclamada contesta alegando que o regime jurídico dos contratos 

temporários não comporta o pagamento de FGTS. Pois bem. É cediço que 

os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja 

vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente 

a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, 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: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” O § 2º do 

artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos a contratação 

temporária para exercício do cargo de professor, bem como diversos 

aditamentos dos contratos realizados perdurando, assim, os contatos 

temporários por lapso temporal extenso. Ademais, sabendo a parte ré das 

constantes necessidades de substituições tem o dever de realizar de 

concurso público, não caracterizando situações previsíveis como 

excepcionais. A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da 

realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a 

contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente 

nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, no qual se discute a 

“extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos 

empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e 

excepcional do setor público.” No entanto, a Corte ainda não julgou o 

mencionado Agravo ao Recurso Extraordinário. Dessa forma enquanto 

não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras 

gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei 

autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na 

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou 

pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. No 

entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS 

na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são 

devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas 

hipóteses de contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 2012 a 2017, em que laborou sob a forma de 

contrato temporário. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

para DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por 

ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) pelo período em que laborou 

com contrato precário de 2012 a 2017, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e com a correção monetária 

pelo IPCA-E desde a citação, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DARVIN RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002037-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO DARVIN RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

EDUARDO DARVIN RAMOS DA SILVA em face de UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que em 04 de Março de 

2013 foi contratado para laborar na função de professor, permanecendo 

em suas atividades laborais até o mês de fevereiro de 2018 através de 

suscessivas prorrogações, motivo pelo qual requer a declaração de 

nulidade dos contratos e pagamento de FGTS. A parte reclamada contesta 

alegando que o regime jurídico dos contratos temporários não comporta o 

pagamento de FGTS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar de prescrição, pois em se tratando de direito de trata 

suscessivo são devidos os valores anteriores aos 5 anos da propositura 

da ação. Pois bem. É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, 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: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” O § 2º do artigo supramencionado 

estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 

a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 

lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Extrai-se dos autos a contratação temporária para exercício 

do cargo de professor, bem como diversos aditamentos dos contratos 

realizados perdurando, assim, os contatos temporários por lapso temporal 

extenso. Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público, não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 2012 a 2017, em que laborou sob a forma de 

contrato temporário. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

para DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por 

ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) pelo período em que laborou 

com contrato precário de 04 de Março de 2013 a Fevereiro de 2018, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

CPC/15. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 217 de 527



autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007734-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

RAFAEL MOREIRA (REQUERIDO)

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: 

1007734-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANDERSON DA SILVA 

LOPES REQUERIDO: RAFAEL MOREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

JULIANDERSON DA SILVA LOPES em face de RAFAEL MOREIRA, 

ESTADO DO MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN. Diz, em síntese, que em maio de 

2013 vendeu pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o 

veículo motocicleta “YAMAHA, modelo XTZ 125E, ano de fabricação 2004, 

chassi 9C6KE037040020367, cor AZUL, PLACA JZR5346”, para o Sr. 

Ervelin de Figueiredo, contudo, este vendeu o veículo para o reclamado 

que não realizou a transferência. Porém, foram gerados multas de trânsito 

e débitos referente ao veículo, sendo que foi celebrado acordo na CEJUSC 

sem o devido cumprimento por este, razão pela qual requer condenação 

dos reclamadas à transferência do veículo e a baixa dos débitos de seu 

nome. A liminar foi deferida. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque verifico que consta 

nos autos contrato de compra e venda do veículo para o Sr. Evelin que 

posteriormente foi vendido ao reclamado Rafael. Ainda, restou 

incotroverso sua responsabilidade sobre o veículo, vez que firmou acordo 

em audiência de conciliação na CEJUSC sem o devido cumprimento. Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, RATIFICO a liminar 

deferida e julgo JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para: a) 

CONDENAR o requerido RAFAEL MOREIRA a obrigação transferir o 

veículo para seu nome, ou de terceiros que indicar, retirando a titularidade 

e responsabilidade da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de 

multa que fixo em R$ 1.000.00 (um mil reais), não se tratando de multa 

diária; b) DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso e o Departamento 

Estadual de Trânsito realizem a transferência dos débitos de IPVA, 

licenciamento, seguros ou eventuais multas do veículo objeto da lide para 

o nome do reclamado RAFAEL MOREIRA. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARQUES FERREIRA OAB - 475.713.651-04 

(REPRESENTANTE)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000226-89.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: CARMELITA MARQUES 

FERREIRA INTERESSADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por CARMELITA MARQUES FERREIRA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que é servidora 

pública estadual e que o Estado de Mato Grosso vem realizando desconto 

previdenciários sobre valores de verbas indenizatórios que não se 

incorporação à remuneração, apresentando, assim, cálculo dos 

descontos sobre adicional noturno, adicional de insalubribrida e regime de 

plantão. A parte reclamada contesta alegando que a lei estadual prevê o 

desconto previdenciário sobre toda a remuneração do servidor. Pois bem. 

Preliminarmente reconheço a interrupação da prescrição com a 

propositura da ação n. nº 1010066-57.2016.8.11.0041, que tramitou 

inicialmente na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, cuja 

competência foi declinada da para os juízados especiais de fazenda 

pública. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste a parte autora. Isso porque o Supremo 

Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese 

que de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas 

remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário do 

servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso 

Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 

públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas 

não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 
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Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos. 

Contudo, parte autora requer a restituição dos descontos sobre as verbas 

do regime de plantão, mas esta remuneração em razão da natureza e da 

possibilidade de incoporação são devidos os descontos previdenciários, 

senão vejamos a jurisprudência a respeito a incorporação das verbas 

pagas pelo regime de plantão: Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder 

Judiciário Gabinete do Des. Francisco Bandeira de Mello APELAÇÃO 

CÍVEL Nº: 0076275-60.2017.8.17.2001 APELANTE: Fundação de 

Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco – 

FUNAPE e Estado de Pernambuco APELADA: Eliane de Melo Pinto 

RELATOR: Des. Francisco Bandeira de Mello. EMENTA: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 

INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO AOS PROVENTOS DE 

INATIVIDADE. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O 

APELO VOLUNTÁRIO. 1. Não assiste razão aos apelantes ao reafirmarem 

a ilegitimidade passiva do Estado. A teor do disposto no art. 94, da LC 

28/2000, que criou o Sistema de Previdência Social dos Servidores do 

Estado de Pernambuco, “o Estado é solidariamente responsável, para com 

a FUNAPE e para com os Fundos criados por esta Lei Complementar, 

conforme o caso, pelo pagamento dos benefícios previdenciários, a que 

fizerem jus os segurados, na forma prevista nesta Lei Complementar”. 2. 

Daí a incontestável legitimidade passiva do Estado de Pernambuco na 

hipótese, pelo que se rejeita a aludida preliminar. 3. De outra banda, não 

chegou a ocorrer a prescrição do fundo do direito na espécie, visto que a 

aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2015, sendo a ação proposta em 

dezembro de 2017. 4. No mérito, o cerne da presente controvérsia 

recursal reside em aferir se a autora, ora apelada, faz jus à incorporação 

da denominada gratificação de plantão em seus proventos de 

aposentadoria, a título de estabilidade financeira. 5. Conforme cediço, o 

instituto da estabilidade financeira (art. 1º, § 2º, XVIII, da LCE nº 03/1990) 

foi revogado pela LCE nº 16/1996. 6. Entretanto, convém destacar que o 

simples fato de ter havido a revogação da norma instituidora do direito à 

estabilidade financeira não tem o condão de retirar do patrimônio jurídico 

do servidor o direito à estabilidade já anteriormente adquirido e 

incorporado à sua esfera jurídica individual. 7. Consoante documentação 

carreada aos autos, a apelada, no período compreendido entre maio de 

1988 a fevereiro de 2015, ocupou o cargo de médico, percebendo a 

gratificação de plantão ininterruptamente. 8. Vê-se, pois, que a autora 

logrou comprovar que preencheu os requisitos necessários ao 

recebimento da gratificação de regime de plantão (ou equivalente), de 

modo ininterrupto, por 26 (vinte e seis) anos, dentre os quais pelo menos 5 

(cinco) anos estavam sob a égide da LC nº 03/1990. 9. Assim, tem-se que 

a mesma possui direito adquirido à estabilidade financeira relativamente à 

gratificação de regime de plantão, porém com base no valor vigente no 

mês de dezembro de 1994, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 

13/95 (dali por diante aplicando-se os índices próprios das revisões 

gerais). 10. Lado outro, tendo conta que a autora percebeu a gratificação 

em tela até a data de sua aposentadoria (e sendo óbvia a impossibilidade 

de percepção em duplicidade da mesma vantagem, uma como gratificação 

de plantão e outra como estabilidade financeira), somente terá ela, autora, 

direito às diferenças correspondentes ao valor da estabilidade financeira, 

judicialmente reconhecida como devida, a partir da data da aposentação. 

11. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo 

voluntário, em ordem a assentar que a estabilidade financeira a que faz 

jus a autora/apelada deve ser estabelecida em parcela autônoma, nos 

termos da LC 13/95, e assim calculada com base no valor da gratificação 

de plantão vigente para o mês de dezembro de 1994, sendo dali por diante 

corrigida pelos índices de revisão geral, sendo tal estabilidade financeira 

devida à autora a partir de sua aposentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados 

e  d i scu t idos  os  p resen tes  au tos  do  p rocesso  n º 

0076275-60.2017.8.17.2001, acima referenciado, acordam os 

Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste 

Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar provimento parcial ao reexame 

necessário (prejudicado o apelo voluntário), nos termos do voto relator, 

que integra o acórdão. Recife, de de 2019 (data do julgamento) Des. 

Francisco Bandeira de Mello Relator Diante de todo o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos cinco anos 

da data da propositura da ação referente aos descontos previdenciários 

realizados sobre o adicional noturno e insalubridade, no termos do cálculo 

aprensentado na exordial, na forma simples por ausência de má fé, 

correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a 

partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005705-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DWIGHT WELLINGTON DE CAMPOS CASTRILLON (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

 

Processo: 1005705-97.2019.8.11.0006 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 DO TERÇO CONSTITUCIONAL ajuizada 

por DWIGHT WELLINGTON DE CAMPOS CASTRILLON em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, alegando que é funcionário público exercendo cargo 

de Professor de Educação Básica. Ocorre que a legislação de regência da 

categoria, Lei Complementar 050/98, prevê que as férias dos professores 

da rede estadual de educação são de 45 dias, divididos em dois períodos, 

de 30 e de 15 dias respectivamente. Prevê ainda que serão pagos aos 

professores, o terço de férias correspondente ao período. Contudo, o 

Requerido tem pagado apenas o adicional de férias sobre o período de 30 

dias. O Estado apresentou contestação na qual suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que a norma invocada 

deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico, pois, o 

real sentido do dispositivo é que seja 30 dias de férias e 15 dias de 

recesso. 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. Rejeito a preliminar suscitada, pois, o 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 
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“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 ao Reclamante 

nos presentes autos porquanto verifica-se que sua irresignação 

consubstancia-se na ausência de pagamento sobre o período integral de 

férias. 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 Não havendo mais preliminares, 

reporto-me ao julgamento do mérito. Ab initio registro que A Administração, 

ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme 

a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina 

e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de 

Hely Lopes Meirelles, in verbis: “A legalidade, como princípio de 

administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público 

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e 

às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob 

pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil 

ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade 

nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer 

tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para 

o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito 

Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).” No caso em análise, a matéria 

é retratada na Lei Complementar 50/98, artigo 54: Art. 54-O professor e os 

demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias 

anuais: I-de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a)15 

(quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar 

b)30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o 

calendário escolar. II -de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de 

Educação Básica, de acorda com a escala de férias. Infere-se da letra da 

lei supracitada que não há previsão de recesso e sim de férias. Logo, A 

base de cálculo para o pagamento do terço de férias deve obedecer ao 

período de 45 dias, previsto na legislação supracitada, porquanto a mesma 

não abre brecha à interpretação diversa. Inclusive, o Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso já emitiu parecer neste sentido (Parecer 

5315/2018): EMENTA: CONSULTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO 

SUL. TERÇO CONSTITUICONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES MUNICIPAIS. 

PERÍODO DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. CÁLCULO SOBRE O PERIODO 

INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO DA 

CONSULTA E NO MÉRITO PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENTA 

FORMULADA POR ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial condenar a 

Requerida ao pagamento terço constitucional de férias sobre os 15 dias 

não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, cujo 

valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, 

desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação 

válida. Determino ao Requerido que, doravante, seja pago o valor sobre o 

período integral das férias enquanto estiver em vigor a lei supracitada. 

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. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004981-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA POUSO DE ALMEIDA SESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004981-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: REGINA MARIA POUSO DE 

ALMEIDA SESSO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispenso 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por REGINA MARIA 

POUSO DE ALMEIDA em face de OI MÓVEL S.A. Diz, em síntese, que é 

usuaria do serviço de Telefonia, TV por assinatura e Banda Larga 

(internet) e em razão de obras em sua residência e por necessitar se 

mudar soliticou à reclamada a suspensão dos serviços por até o término 

da obra (protocolos nº201900095468462 e nº 201900104198193), 

contudo, a reclamada não aceitou a suspensão dos serviços e ainda está 

cobrando 2 meses sem a utilização do serviço. A reclamada contesta 

alegando que consta no sistema a linha fixa 65 32233289 esta ativo desde 

19/03/1995, com velox, possuindo velocidade 10240 KBPS. E, ainda, 

consta no mês de 08/2019 com período de uso de 03/07/2019 a 

03/08/2019 foi encontrado apenas 1 registro de consumo, porem não 

consta solicitação de bloqueio temporário. A liminar foi deferida. Pois bem. 

Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque, a parte 

autora, em que pese tenha trazido aos autos dois protocolos, não 

comprovou que realizou o pedido de bloqueio temporário e nem que sua 

residência estava em obra, impossiblitando, assim, a utilização do serviço. 

Desta forma, caberia à reclamante comprovar falha na prestação do 

serviço da reclamada, o que não o fez. A possibilidade de distribuição 

dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus 

da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o 

exposto, REVOGO a liminar deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001097-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1001097-56.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇAÕ DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE 

CARLOS DA MOTTA em desfavor de SERASA S/A, alegando, em suma, 

que a Requerida não o notificou da negativação apontada pelo Banco BMG 

S.A. Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, 

nos termos do art.54, paragrafo único. No caso, não havendo vício que 
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possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. O Requerido demonstrou em sua contestação que houve 

comunicação no endereço informado pelo credor (ID 25777645, pág. 5 e 

6). Cabe ao credor certificar-se do endereço correto da autora e não ao 

órgão mantenedor do cadastro. Neste sentido: Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR, 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO. MERO ÓRGÃO REGISTRADOR. 

DEVER DE INDENIZAR PELO BANCO BRADESCARD CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006397962, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/07/2017). Saliento que há 

precedente da Turma Recursal de MT aceitando os supracitados 

comprovantes como meio de prova do envio, inclusive nos autos usado 

como paradigma pela parte autora: EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À 

INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. NOTIFICAÇÃO 

ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERGENTE. OBRIGAÇÃO DA 

EMPRESA CREDORA EM FORNECER OS DADOS CORRETOS DO 

DEVEDOR PARA AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INCLUSIVE 

O ENDEREÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na 

qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrente da 

ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação 

constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. O artigo 43, 

§ 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos 

cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o 

registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente 

por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar 

correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa 

prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ). 3. 

No caso, constata-se que a Recorrente logrou êxito em provar o 

cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC, em atenção 

ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual não há se falar 

em responsabilidade do órgão arquivista. 4. Outrossim, não há como 

atribuir culpa à Recorrente se informado pelo credor endereço equivocado 

do consumidor, desincumbindo-se o órgão restritivo de crédito de sua 

obrigação, com a remessa da correspondência ao endereço informado 

por aqueles que promovem as restrições creditícias. 5. Sentença 

reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (8010740-89.2014.8.11.0006. 

juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA. Julgado em 23.08.2019) 

Assim restou demonstrado que foi obedecida a notificação determinada 

pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ. 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; Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; 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. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004849-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BRUNELI DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (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

 

Processo 1004849-36.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GILSON BRUNELI DOS REIS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando 

que novembro/2018 foi realizada uma vistoria no medidor de energia da 

residência do autor, ocasião em que o mesmo foi retirado sob o argumento 

de que o mesmo estava furado. Ocorre que no mês de maio/2019 a 

Requerida enviou duas faturas nos valores de R$767,79 (setecentos e 

sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) e R$818,97 (oitocentos 

e dezoito reais e noventa e sete centavos), respectivamente, ambas com 

vencimento previsto para a data de 31/05/2019, sob argumento de 

“lançamentos e serviços” e “parcelamento de débitos”. Em ID 22409708 o 

autor peticionou informando a suspensão de fornecimento do serviço. Foi 

deferida tutela antecipada determinando o restabelecimento do 

fornecimento de energia, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 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, pois é possível o deslinde da 

demanda com as provas já produzidas nos autos. Passo ao julgamento do 

mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. 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 autora foi 

beneficiada 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 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Isto porque, 

foi realizada perícia no medidor da UC do autor (ID 24167292) sem que o 

mesmo fosse previamente notificado da realização da avaliação técnica. 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. 
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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) Registro que em 

análise ao histórico de consumo da UC percebe-se que não houve 

alteração substancial de consumo desde que esta foi transferida para a 

titularidade do autor. Ressalto, ainda, que a suposta irregularidade 

perdurou por meses, sendo que os prepostos da Requerida realizam 

leituras na UC mensalmente, ou seja, a suposta irregularidade poderia ter 

sido constatada anteriormente. No que tange ao pleito de danos morais, 

infere-se dos autos que houve suspensão do serviço decorrente do 

débito de recuperação de consumo. Uma vez que verossímeis as 

alegações da parte autora, concluo que a cobrança e consequente 

suspensão do serviço são indevidas. 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 a suspensão do serviço indevidamente. 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 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$ 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, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido no que tange à 

recuperação de consumo; c) CONDENAR a reclamada 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; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005569-03.2019.8.11.0006

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 PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005569-03.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por ELISABETE DA 

SILVA em face de BANCO PAN, alegando, em síntese, que procurou a 

reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o contrato 

não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do custo 

efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, data de 

início e de término das prestações, ao que do mês setembro/2019 já havia 

pagado o equivalente a R$ 6.864,90 (seis mil e oitocentos e sessenta e 

quatro Reais e noventa centavos). Ainda, alega que a presente ação é 

cabível no juizado especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a 

realização de perícia informal. O Reclamado arguiu prescrição, uma vez 

que os referidos descontos ocorrem há mais de 03 anos. Entretanto, não 

há o que se falar em prescrição, pois, está caracterizada obrigação de 

trato sucessivo, cujo termo inicial será o da última parcela descontada: 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR 

– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – 

JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Em que pese os descontos tenham se iniciado 

em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, 

caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será 

sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar 

na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC .(...) (TJMT. 

APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018). Assim, rejeito a preliminar 

arguida. Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 
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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. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. Isso 

porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve cumprir 

os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos 

memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual de 

juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso dos 

juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005611-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005611-52.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por SONIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, que 

procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o 

contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do 

custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, 

data de início e de término das prestações. Informa que de outubro/2014 a 

agosto/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 10.414,00 (dez mil e 

quatrocentos e quatorze Reais). Ainda, alega que a presente ação é 

cabível no juizado especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a 

realização de perícia informal. Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte 

autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, 

trazendo aos autos memória de cálculo com o valor inicialmente 

contratado, percentual de juros que reputa devido e valores 

incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 
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BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005017-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO CUSTODIO 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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005017-38.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por HORACIO 

CUSTODIO DA SILVA em face de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, 

que procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem 

como o contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros 

cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de 

parcelas, data de início e de término das prestações. Informa que até 

maio/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 20.648,15 (vinte mil e 

seiscentos e quarenta e oito Reais e quinze centavos). Ainda, alega que a 

presente ação é cabível no juizado especial, pois o enunciado 12 do 

FONAJE permite a realização de perícia informal. Passo ao julgamento do 

mérito. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005267-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005267-71.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por LEDUINA FERREIRA 

DE MATOS em face de Banco OLÉ CONSIGNADO, alegando, em síntese, 

que procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem 

como o contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros 

cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de 

parcelas, data de início e de término das prestações. Informa que de 

janeiro/2011 até junho/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 17.686,07 

(dezessete mil e seiscentos e oitenta e seis Reais e sete centavos). 
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Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado especial, pois o 

enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia informal. Passo 

ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que sequer há 

negativa autoral da contratação. Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte 

autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, 

trazendo aos autos memória de cálculo com o valor inicialmente 

contratado, percentual de juros que reputa devido e valores 

incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005264-19.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por LUIZA MARIA 

SANTANA NEVES em face de BANCO PAN, alegando, em síntese, que 

procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o 

contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do 

custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, 

data de início e de término das prestações. Informa que de julho/2014 até 

maio/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 2.752,54 (dois il e 

setecentos e cinquenta e dois Reais e cinquenta e quatro centavos). 

Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado especial, pois o 

enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia informal. Passo 

ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que sequer há 

negativa autoral da contratação. Rejeito a preliminar de prescrição, pois, 

não há o que se falar em prescrição, pois, em obrigação de trato 

sucessivo, cujo termo inicial será o da última parcela descontada: 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR 

– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – 

JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Em que pese os descontos tenham se iniciado 

em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, 

caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será 

sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar 

na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC .(...) (TJMT. 

APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018). Passo ao julgamento do 

mérito. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 
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parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-07.2019.8.11.0006

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 DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005614-07.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por CRISTIANE 

MARTINS DE CARVALHO em face de BANCO DAYCOVAL S/A, alegando, 

em síntese, que procurou a reclamada para obter um empréstimo 

consignado, bem como o contrato não foi entregue, não sabendo o 

percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de 

juros, do número de parcelas, data de início e de término das prestações. 

Informa que de março/2015 até julho/2019 já havia pagado o equivalente a 

R$ 2.884,09 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro Reais e nove 

centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Passo ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia contábil, 

nos termos do Enunciado 12 do FONAJE. Passo ao julgamento do mérito. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005669-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONETE MARIA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005669-55.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por DIONETE MARIA 

DUARTE DOS SANTOS em face de Banco OLÉ CONSIGNADO, alegando, 

em síntese, que procurou a reclamada para obter um empréstimo 

consignado, bem como o contrato não foi entregue, não sabendo o 

percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de 

juros, do número de parcelas, data de início e de término das prestações. 

Informa que de setembro/2016 até agosto/2019 já havia pagado o 

equivalente a R$ 5.846,70 (cinco mil e oitocentos e quarenta e seis Reais e 

setenta centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Passo ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

grafotécnica, uma vez que sequer há negativa autoral da contratação. 

Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque no 

pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve cumprir os 

requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos 

memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual de 

juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso dos 

juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Processo: 1005632-28.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por JUAREZ CAMPOS 

RODRIGUES em face de Banco OLÉ CONSIGNADO, alegando, em síntese, 

que procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem 

como o contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros 

cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de 

parcelas, data de início e de término das prestações. Informa que de 

junho/2011 até agosto/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 24.367,90 

(vinte e quatro mil e trezentos e sessenta e sete Reais e noventa 

centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Passo ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia 

grafotécnica, uma vez que sequer há negativa autoral da contratação. 

Rejeito a preliminar de prescrição, pois, não há o que se falar em 

prescrição, pois, em obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial será o 

da última parcela descontada: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS 

DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR 

JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Em que 

pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o 

certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato 
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sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última 

parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição 

descrita no art. 27, do CDC .(...) (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 

09/11/2018). Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006470-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IVAILDA SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Obrigação de Fazer proposta por IVAILDA SANTOS SILVA em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso. Diz, em síntese, que era proprietária do veículo 

GM/ASTRA GLS fabricação 1999 modelo 1999, cor azul, placa MKM 3300, 

Renavam 721042473, chassi 9BGTB0XB340849 e que no mês de maio de 

2008 vendeu o veículo para terceiro, quitando o financiamento do 

automóvel conforme comprovado pelo documento emitido pelo Banco 

Bradesco, contudo, em 2019 foi surpreendida com um protesto no cartório 

do 2° Ofício de Cáceres/MT referente a débitos de IPVA, mas, ao 

averiguar no sistema no DETRAN verificou que consta a informação de 

que o veículo, ainda no ano de 2008, teve a perda total do veículo, sinistro 

este, inclusive, comunicado ao DENTRAN, razão pela qual requer a baixa 

do protesto e dos débitos em seu nome. A liminar foi deferida. Pois bem. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque restou comprovado nos autos que houve a 

comunicação da perda total do veículo em 30/10/2008, bem como as 

reclamadas prostestaram débitos referente a IPVA do veículo que não 

pertencia à parte autora. Por esta razão é que diante da falha no serviços 

as reclamadas têm obrigação de baixaram o protesto e os débitos do seu 

sistema. Ademais, 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). No caso, tendo a parte autora sido protestada por 

débitos indevidos existe o nexo de causalidade entre a falha na prestação 

do serviço e o dano exerimentado pela parte autora. Assim, 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. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, RATIFICO a liminar deferida e julgo JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para: a) 

CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de 

Trânsito a realizem a baixa do protesto, bem como dos débitos de IPVA, 

licenciamento, seguros do veículo que estejam em nome da parte autora; 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (protesto) nos termos da súmula 54 STJ 

e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON RIDLEY DE FREITAS (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:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005618-44.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por HELTON RIDLEY DE 

FREITAS em face de Banco OLÉ CONSIGNADO, alegando, em síntese, que 

procurou a reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o 

contrato não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do 

custo efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, 

data de início e de término das prestações. Informa que de abril/2016 a 

agosto/2019 já havia pagado o valor de R$ 12.826,80 (doze mil e 

oitocentos e vinte e seis Reais e oitenta centavos). Ainda, alega que a 

presente ação é cabível no juizado especial, pois o enunciado 12 do 

FONAJE permite a realização de perícia informal. Passo ao julgamento do 

mérito. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia contábil, nos termos do Enunciado 12 do FONAJE. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade 

de perícia grafotécnica, uma vez que sequer há negativa autoral da 

contratação. Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e revogo a 

liminar deferida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005616-74.2019.8.11.0006

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 OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005616-74.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por CRISTIANE 

MARTINS DE CARVALHO em face de Banco OLÉ CONSIGNADO, 

alegando, em síntese, que procurou a reclamada para obter um 

empréstimo consignado, bem como o contrato não foi entregue, não 

sabendo o percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a 

incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de término das 

prestações. Informa que de agosto/2011 até julho/2019 já havia pagado o 

equivalente a R$ 19.305,73 (dezenove mil e trezentos e cinco Reais e 

setenta e três centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no 

juizado especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de 

perícia informal. Passo ao julgamento do mérito. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 
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que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005288-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VIEIRA DE MELO (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:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005288-47.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por JANAINA VIEIRA DE 

MELO em face de BANCO BMG S.A, alegando, em síntese, que procurou a 

reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o contrato 

não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do custo 

efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, data de 

início e de término das prestações. Informa que já pagou o valor de R$ 

61.783,59 (sessenta e um mil e setecentos e oitenta e três Reais e 

cinquenta e nove centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível 

no juizado especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização 

de perícia informal. Passo ao julgamento do mérito. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial por necessidade de perícia contábil, 

nos termos do Enunciado 12 do FONAJE. Passo ao julgamento do mérito. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 
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de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

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: 

1006941-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADAIR DE LIMA REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por ADAIR DE LIMA em face de BANCO 

PAN S.A. Diz, em síntese, que procurou a reclamada para obter um 

empréstimo consignado, bem como o contrato não foi entregue, não 

sabendo o percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a 

incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de término das 

prestações, ao que do mês de julho/2013 até novembro/2019 já pagou o 

equivalente a R$ 10.664,08 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais 

e oito centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

CÁCERES, 27 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON RIDLEY DE FREITAS (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

 

Processo: 1005614-07.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS, DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por HELTON RIDLEY DE 

FREITAS em face de BANCO PAN, alegando, em síntese, que procurou a 

reclamada para obter um empréstimo consignado, bem como o contrato 

não foi entregue, não sabendo o percentual de juros cobrado, do custo 

efetivo com e sem a incidência de juros, do número de parcelas, data de 

início e de término das prestações. Informa que de abril/2015 até 

agosto/2019 já havia pagado o equivalente a R$ 10.926,88 (dez mil e 

novecentos e vinte e seis Reais e oitenta e oito centavos). Ainda, alega 

que a presente ação é cabível no juizado especial, pois o enunciado 12 do 
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FONAJE permite a realização de perícia informal. Passo ao julgamento do 

mérito. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005748-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NILDO PINHEIRO DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito proposta por NILDO PINHEIRO DA COSTA em 

face de MUNICÍPIO DE CÁCERES. Diz, em síntese, que foi protestado no 

cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Cáceres-MT por 

uma dívida no valor de R$ 874,96 (oitocentos e setenta e quatro reais e 

noventa e seis centavos), oriundo do Munícipio de Cáceres-MT, referente 

débitos de IPTU do imóvel, contudo, os débitos do ano de 2010 lançados 

em 2014 já estão prescritos, bem como vendeu o imóvel no ano de 2016, 

não sendo o títular dos débitos. A reclamada contesta alegando que o 

protesto da CDA n° 71861 foi lavrado na data de 08 de dezembro de 2014, 

ou seja, em data anterior a lavratura da Escritura Pública de Compra e 

Venda do imobiliário urbano n. 100302300340001, cuja venda ocorreu na 

data de 19 de maio de 2016 Pois bem. Os pedidos da parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque, em que pese alega que os débitos estão 

prescritos, verifico na certidão de protesto que este foi apresentado em 

02/12/2014 e protestado em 08/12/2014, ou seja, período em que o autor 

ainda era proprietário do imóvel. E no tocante a prescrição verifico que na 

data do protesto o débito tributário ainda era exigível, pois estava dentro 

do prazo de execução da fazenda pública, sendo que este ato interrompe 

a prescrição, não tendo, assim, o autor comprovado a inércia da 

administração pública capaz de não interromper o prazo prescricional é 

que os pedidos são improcedentes. A possibilidade de distribuição 

dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus 

da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006523-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006523-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALZIRA ROCHA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 
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ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por ALZIRA ROCHA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e que o Estado de Mato 

Grosso vem realizando desconto previdenciários sobre o adicional 

noturno valores estes de verbas indenizatórios que não se incorporação à 

remuneração. A parte reclamada contesta alegando que a lei estadual 

prevê o desconto previdenciário sobre toda a remuneração do servidor. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste a parte autora. Isso porque o Supremo 

Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese 

que de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas 

remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário do 

servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso 

Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 

públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas 

não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos. Diante 

de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente dos 

últimos cinco anos da data da propositura da ação referente aos 

descontos previdenciários realizados sobre o adicional noturno, na forma 

simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E a partir 

dos descontos e juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANABRIA 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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003288-74.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARLINDO SANABRIA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer cumulada 

com repetição de indébito proposta por ARLINDO SANABRIA OLIVEIRA em 

face de MTPREV. Diz, em síntese, que é servidor público estadual e que a 

requerida vem descontando indevidamente contribuição previdenciária 

incidente sobre o adicional noturno e insalubridade, contudo, os descontos 

são indevidos visto que não se incorporam à aposentadoria conforme 

entendimento do STF. A parte reclamada contesta alegando que a lei 

estadual prevê o desconto previdenciário sobre toda a remuneração do 

servidor, bem como o STJ tem entendimento diverso. Pois bem. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a 

demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 
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próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha 

de realizar os descontos previdenciários sobre a verba do adicional 

noturno e insalubridade no prazo de 5 dias a partir da intimação, sob pena 

de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitada à 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na 

forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e 

juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004787-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (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: 

1004787-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELSON DE MORAIS 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição 

proposta por ELSON DE MORAIS RODRIGUES em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Diz, em síntese, que é servidor público do Estado de 

Mato Grosso, PROFESSOR EDUC. BASICA (efetivo), lotado no CEJA PROF. 

MILTON MARQUES CURVO, cumulada com o Cargo/Função: (9903) 

COORDENADOR PEDAGOGICO/FDE - Un. Adm: (011746 – Dedicação 

Exclusiva) e que recebe função, ao que foram indevidamentes realizados 

descontos previdenciários sobre esta verba durante o período de 

02/02/2018 até 21/12/2018, 25/01/2019 até 20/12/2019 e que ainda está 

sofrendo os descontos indevidos. A parte reclamada contesta alegando 

que os descontos são devidos e que o STJ tem entendimento diverso da 

tese fixada pelo STF. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal 

Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de 

que não incide contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias 

que não se incorporam ao benefício previdenciário do servidor, senão 

vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 
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recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Assim, tendo a parte autora 

comprovado que exerceu a função de coordenador de escola recebendo 

a gratificação durante o período de 02/02/2018 até 21/12/2018, 25/01/2019 

até 20/12/2019 e que ainda está sofrendo os descontos indevidos, tem o 

direito à restituiçao das contribuições previdenciárias incidentes neste 

período. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) 

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados 

indevidamente durante o período 02/02/2018 até 21/12/2018, 25/01/2019 

até 20/12/2019 e as que foram realizadas no curso da demanda, referente 

às contribuições previdenciárias incidentes sobre a função de 

coordenador de escola, na forma simples por ausência de má fé, correção 

monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a partir da 

citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE CRISTINA DE SOUZA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007341-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZIANE CRISTINA DE 

SOUZA HURTADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ELIZIANE CRISTINA DE SOUZA HURTADO em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 1.924,33 (mil novecentos e 

vinte e quatro reais e trinta e três centavos), contudo, desconhece o 

débito. A parte reclamada contesta alegando de forma genérica que o 

débito é devido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do 

débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 1.924,33 (mil novecentos e vinte e quatro reais 

e trinta e três centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006639-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX KENNY FERREIRA OAB - 023.652.291-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006639-55.2019.8.11.0006. REPRESENTANTE: ALEX KENNY FERREIRA 

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por 

ALEX KENNY FERREIRA em face de ESTADO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(DETRAN/MT). Diz, em síntese, que em meados de 2014 vendeu, por meio 

de contrato verbal, o veículo VW/GOL MI, Fabricação/Modelo 1997/1997, 

Placa JYL-9594, RENAVAM 00673406580, Chassi 9BWZZZ377VT039058, 

para o Sr. Claudio de tal, estando em seu poder até junho de 2014, 

contudo, o terceiro não realizou a transferência do veiculo e consta em 

seu nome débitos dos anos de 2018 e 2019, além de multa de infração de 

trânsito dos anos de 2016, 2017 e 2018, nas cidades de Rondonópolis e 

Jaciara, locais diversos de sua residência, motivo pelo qual requer a 

declaração negatória de propriedade. A reclamada contesta alegando que 

a parte autora nao comprovou a venda do veículo e que a infrações de 

trânsito comprovam que o veículo esta sendo utilizado, sendo os débitos 

devidos. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque a parte autora não comprovou a venda do veículo e tampouco 

arrolou o terceiro adquirente no polo passivo da demanda para 

comprovação do fato, motivo pelo qual não pode a administração pública 

ser compelida por atos verbais firmados entre particulares sem o mínimo 

de comprovação. Ademais, as reclamadas informam que foram lavrados 

multas durante o período, fato este que comprova que o veículo está 

sendo utilizado. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001839-52.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM MARCELO 

PROFETA DA CRUZ NETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 E NÃO 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA proposta por JOAQUIM MARCELO PROFFETA 

DA CRUZ NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, alegando que 

usufrui da portabilidade de salário, que permite que o beneficiário receba 

seus proventos em uma conta e as transfira para o banco de sua 

preferência e, no caso, este transferiu para sua conta corrente na Caixa 

Econômica Federal. Sustenta que no mês de outubro o requerido realizou 

débito que consumiu toda a sua remuneração. Assume que tal débito 

refere-se à parcela única de empréstimo que o requerente contratou. 

Alega ainda, que o requerido vem debitando o valor do parcelamento de 

cartão de crédito, que ele mesmo aderiu, vinculado à sua conta corrente. 

Aduz que esses débitos em sua conta ocasionaram transtornos em sua 

vida financeira. 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. 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. Na contestação apresentada o Requerido 

alega que a retenção não foi indevida, pois foi utilizada para liquidar 

parcela de um empréstimo contraído pelo Requerente. É incontroverso o 

bloqueio do valor integral dos proventos do autor e, portanto, conduta 

incompatível com o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO – 

RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA AUTORA – ILEGALIDADE - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN 

RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 1000042-32.2017.8.11.0106. GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2018, Publicado 

no DJE 27/11/2018)”. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTALNOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITODO CONSUMIDOR.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO 

INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA.ILEGALIDADE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA 

VALORAÇÃOJURÍDICA DOS FATOS.VALORFIXADO DE FORMA 

ADEQUADA.DECISÃO MANTIDA. 1. "Ainda que expressamente ajustada, a 

retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar 

débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg 

nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). 2. Não há violação do enunciado da 

Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos 

sobejamente delineados no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ- AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 

03/02/2015, DJe 10/02/2015)”. Assim, a procedência do pedido do autor é 

medida que se impõe. Evidente a falha na prestação de serviço no que se 

refere à retenção integral do salário do autor. Assim, o Reclamante faz jus 

a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que 

se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, 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). Dessa forma, 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 
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sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) DETERMINAR 

que o Requerido não realize descontos na conta salário do Requerente 

referentes a valores devidos em razão de operações financeiras 

contratadas em sua conta corrente, devendo o Requerido providenciar a 

transferência do salário do Reclamante para a conta indicada em outra 

instituição, conforme definido na portabilidade; b) CONDENAR a reclamada 

a pagar para a parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir 

desta data; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

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, 28 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004357-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DO AMPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004357-44.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DO 

AMPARO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por ANTONIO APARECIDO DO AMPARO em 

face de MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 01/03/2006 

foi admitido no serviço público para o cargo de guarda municipal e que 

nunca recebeu o adicional de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o 

referido adicional. A parte Requerida mesmo citado não apresentou 

defesa. Frise-se que a ausência de contestação não induz 

necessariamente à procedência do pedido, mormente por se tratar de 

direitos indisponíveis pelo ente público. Pois bem. Em análise aos autos, 

entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do 

adicional de remuneração as atividades perigosas previstas 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

tratam-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade para os casos de exposição de risco 

de vida, senão vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na 

forma da Lei. Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo 

acumuláveis estas vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de 

insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou 

dos riscos que deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do 

dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de periculosidade, 

conforme segue: ANEXO 3 da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As atividades ou operações que impliquem 

em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. 3. As atividades ou operações que expõem os empregados a 

roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma 

das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: 

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial 

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 

estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de 

pessoas. Segurança de eventos Segurança patrimonial e/ou pessoal em 

espaços públicos ou privados, de uso comum do povo. Segurança nos 

transportes coletivos Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes 

coletivos e em suas respectivas instalações. Segurança ambiental e 

florestal Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de 

fauna, flora natural e de reflorestamento. Transporte de valores 

Segurança na execução do serviço de transporte de valores. Escolta 

armada Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de 

valores. Segurança pessoal Acompanhamento e proteção da integridade 

física de pessoa ou de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional 

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para 

acompanhamento e orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ 

telecontrole Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através 

de sistemas eletrônicos de segurança. Desse modo, tendo o autor 

comprovado que exerce a função de guarda municipal inseridos dentro 

das práticas consideradas perigosas pelo Ministério do Trabalho, é que se 

deve reconhecer o direito ao pagamento do adicional de periculosidade à 

parte autora, enquanto perdurarem as condições de trabalho perigosas, 

não sendo esta cumulável com adicional de insalubridade. Isso posto, e 

por tudo mais que nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal 

nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o 

adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento 

base do servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração; b) 

CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período alcançado pela 

prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho 

nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte 

no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1006314-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA CRISTINA 

RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ANGELA CRISTINA RODRIGUES SANTOS em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$172,53 (cento e setenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos), contudo, desconhece o débito. A 

parte reclamada contesta alegando de forma genérica que o débito é 

devido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 172,53 (cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011690-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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: 

8011690-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

MENDES 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 PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por TEREZINHA DE 

FÁTIMA MENDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que 

conviveu em união estável com servidor público, razão pela qual teria 

direito ao recebimento de pensão por morte. Aduz que colacionou ao 

pedido administrativo de pensão por morte, como prova da convivência 

com o instituidor, uma escritura pública de união estável, mas que o órgão 

público competente para conceder o benefício indeferiu o requerimento, ao 

argumento de ausência de decisão judicial declaratória. Assim, sustenta 

que não lhe restou alternativa, ajuizando a presente demanda. O pedido de 

Tutela Antecipada foi deferido (ID 4901907) REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva sustentada pelo Requerido, já que o entendimento 

deste Tribunal é no sentido de que a Procuradoria Geral do Estado tem 

legitimidade para responder em nome das autarquias estatais, senão 

vejamos: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS – EXERCÍCIO DA 

AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRAZO RAZOÁVEL – EXCESSO 

INJUSTIFICADO – ILEGALIDADE – NULIDADE DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO APÓS O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS PELO 

IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A 

Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência 3 da 

Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da 

Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de 

economia mista. 2. A obstacularização de extração de cópias de autos de 

processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua 

defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do 

mandado de segurança. 3. A demora no processamento e conclusão de 

pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em 

vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio 

decurso de tempo. (ReeNec 15979/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). REJEITO a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que o reconhecimento 

da união estável não é objeto a ser discutido na presente demanda, vez 

que, já foi reconhecida a união estável por juízo competente, ID (5892579) 

Ademais, além da decisão judicial que reconheceu a união estável, foi 

juntado aos autos, provas suficientes que a Requerente realmente era 

companheira do falecido, como fotografias do convívio familiar, 

documentos hábeis que provam a sua dependência econômica em relação 

ao Sr. Juvenal de Carvalho Filho. Portanto, o que se busca nesta ação não 

é o reconhecimento de uma união estável, mas sim, o direito a percepção 

da pensão por morte por ser a Requerente dependente do segurado. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual por parte da 

Requerente, em mais uma prejudicial de mérito, a parte Requerida escora 

seus argumentos sob o fundamento de que a parte autora não comprovou 

a existência de união estável, entre ela e o falecido. Ao que me parece a 

parte Requerida não observou todos os andamentos processuais, haja 

vista, que a parte autora juntou no processo ID (5882579) a sentença 

judicial que reconheceu a união estável, tão mencionada por parte do 

Requerido. Desta forma, as preliminares suscitadas pela parte Requerida, 

se mostram vazias e sem sentido algum, trazendo a presente demanda, 

uma discussão que não é objeto do pleito da parte autora, ao contrário, 
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ataca um tema que já fora reconhecido por sentença judicial. Por todo o 

exposto, REJEITO a presente preliminar de mérito. 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. A 

pretensão da autora vem amparada no artigo 201, inciso V da CF, que 

preceitua: 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: (...) V- pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge 

ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. Assim 

sendo, os pressupostos para a pensão por morte são os seguintes: óbito 

do segurado (que, para este fim, desde que comprovado o vínculo laboral 

ou mesmo a condição de segurado) e a condição de dependência do 

pretendente. Desta feita, tal benefício é dirigido a alguém que é 

dependente daquele que, em algum momento de sua vida, fora filiado ao 

Regime da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. A pensão por 

morte será paga à família do trabalhador que falecer detendo a qualidade 

de segurado. Frise-se que a pensão será devida aos dependentes na 

seguinte ordem: a) cônjuge, companheiro(a), filhos não emancipados 

menores ou inválidos de qualquer idade; b) pais; c) irmão não emancipado, 

de qualquer condição, menor de idade ou inválido de qualquer idade. A 

existência de dependente numa classe exclui o direito dos dependentes 

da classe seguinte, e no caso em tela o de cujus era companheiro da 

Requerente, não possuía filhos menores e assim tinha como dependente 

apenas a parte autora, que conviveu na por quase quarenta anos. Desta 

forma, não se pode deixar de reconhecer a Requerente o direito a pensão 

por morte, sob pena de ferir os princípios constitucionais protetivos da 

entidade familiar. Assim, a Requerente é considerada beneficiária, na 

condição de dependente de seu companheiro, pois está devidamente 

comprovada a sua dependência econômica em relação a ele. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

conceder a Autora definitivamente pensão por morte desde o falecimento 

do segurado, qual seja, 28/02/2015. 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, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006711-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006711-42.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEIDE DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por NEIDE DA SILVA OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que é servidora pública municipal exercendo o 

cargo de Técnica de Enfermagem desde 07/01/2013, lotada no Pronto 

Atendimento Médico Municipal, e após estudos das condições ambientais 

de exposição dos funcionários o Laudo Técnico concluiu que a função 

dos TÉCNICOS DE ENFERMAGEM está exposta a Risco Biológico, tendo, 

portando direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% 

(vinte por cento), motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional 

de insalubridade 20% sobre seu salário desde o momento da posse. O 

Requerido contestou alegando ausência de norma local prevendo a 

concessão do referido adicional de insalubridade. Pois bem. Em análise 

aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado ao ID 26779959, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo como 

insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela 

parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 
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que nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 

487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 

para: a) CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor, incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao pagamento 

retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem 

como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na 

forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF. Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006589-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUZA 

MARQUES REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por 

FRANCISCO DE SOUZA MARQUES em face de GAZIN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, a autora ingressou 

com a presente ação em virtude de acidente de trânsito ocorrido em frente 

a filial da Ré. Segundo o relato inicial, o acidente foi provocado pela falta 

de cautela do condutor do caminhão, o que gerou danos em seu veículo. 

Por esta razão, a autora postula a condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização por dano material. 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. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte 

demandada, pois conforme, restou bem demonstrado pelo autor, a 

motocicleta abarroada pelo veículo da Requerida é de propriedade do 

Requerente, tendo total direito de reclamar em juízo pelas avarias em seu 

bem. Passo à análise do mérito. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa do 

funcionário da Requerida. Dispõe o artigo 28 do Código de Transito 

Brasileiro que: ‘O condutor deverá, em todo o momento, ter o domínio de 

seu veiculo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis á 

segurança do trânsito’. E, no mesmo sentido o atigo 34: ‘O condutor que 

queira executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção 

e sua velocidade’ É incontroverso que o funcionário da Requerida não agiu 

com cautela. Neste tocante, sendo a culpa do acidente de trânsito 

imputável ao condutor Requerido, é de se julgar parcialmente procedente a 

presente ação. Em que pese a impugnação ao orçamento apresentado 

pelo autor, o mesmo é coerente com o acidente. Ademais, a impugnação 

genérica baseada na fotografia apresentada pelo requerido não 

demonstra a extensão do dano causado no veículo sinistrado. Assim, 

tenho que os danos materiais foram comprovados através do orçamento 

do veículo sinistrado compatível com as demais provas produzidas nos 

autos aos autos. No que tange aos danos morais pleiteados, tenho que a 

situação vivenciada não é passível de indenização. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). (grifei 

e negritei)”. O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que passou 

as Reclamantes pelo sinistro, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Sobre o tema análogo, há precedentes 

jurisprudenciais: “Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RUBRICAS 

INDENIZATÓRIAS. REEMBOLSO DO VALOR DA FRANQUIA. PERDA DO 

BÔNUS DA RENOVAÇÃO DO SEGURO. LUCROS CESSANTES. DESPESA 

COM MOTO-TAXI. DANO MORAL. PRECEDENTES. Tendo presente a 

ausência de prova da despesa alegadamente feita pela autora com o 

pagamento da franquia do seguro, incabível a condenação ao 

ressarcimento de tal despesa. Inviável reverter a improcedência do pedido 

de reembolso pela perda do bônus para renovação do seguro, eis que 

ausente comprovação. Definição do valor pelos gastos com locomoção 

(moto-táxi) ratificada. Para o deferimento dos lucros cessantes 

imprescindível prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos 

autos. Impositivo confirmar o indeferimento da rubrica. Pretensão de 

deferir dano moral ao genitor do condutor do veículo causador da colisão 

não prospera. As supostas ofensas preferidas pelo réu não vieram 

demonstradas a contento e, em disputas de trânsito, apesar de 

lamentável, passou a ser costumeiro o desentendimento verbal entre os 

condutores. Excluído o dano moral deferido à proprietária do automóvel e 

ao condutor. A hipótese em exame retrata situação corriqueira na vida 

contemporânea, colisão entre veículos, com danos apenas materiais, 

sequer tendo aportado aos autos, nem mesmo no boletim de ocorrência, 

referência às alegadas humilhações e xingamentos referidos na inicial. 

Tampouco há notícia de lesões físicas na demandante. Encargos 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074658824, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 23/11/2017)” “EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR – DANO MATERIAL 

INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a ocorrência de acidente de 

trânsito, identificada a culpa, propriedade e causador do dano, o valor do 

dano material da franquia paga pela vítima é passível de ser indenizada 

pelos causadores do dano. Porém, incabível indenização por danos 

morais, por acidente de trânsito em maiores implicações, sob pena de 

banalização do instituto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJMT. Recurso Inominado nº.: 0059263-26.2013.811.0001. Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

06/12/2016).” Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial a fim de CONDENAR o requerido a pagar a título de danos 

materiais, a importância de R$ 1.047,00 (mil e dez reais), e o faço com 

resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC. Sem custas processuais e 
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sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada eletronicamente. 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, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001171-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RAMOS PEREIRA (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: 

1001171-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA MARIA RAMOS 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por ÂNGELA MARIA RAMOS PEREIRA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que foi contratada 

mediante celebração de contrato temporário no ano de 2012, para laborar 

na função de TAI( Técnico Administrativo) na escola Estadual Leopoldo 

Ambrósio Filho, onde permaneceu a mesma função até o ano de 2015 e no 

ano 2016 passou a laborar na Escola Estadual Ana Maria de Souza 

Noronha, renovações estas a título precário, motivo pelo qual requer a 

declaração de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS. A parte 

reclamada mesmo citada não apresentou contestação. Frise-se que a 

ausência de contestação não induz necessariamente à procedência do 

pedido, mormente por se tratar de direitos indisponíveis pelo ente público. 

Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque, verifico que a parte autora não trouxe aos autos provas das 

contratações temporárias e das prorrogações, ao que pela simples 

declaração de imposto de renda não é possível aferir a natureza do 

vínculo jurídico com a administração pública. Desta forma, caberia à 

reclamante comprovar que laborou para administração pública com vínculo 

temporário, bem como comprovar as prorrogações. A possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006713-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006713-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CELIO APARECIDO NOGUEIRA 

DE MORAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por CÉLIO APARECIDO NOGUEIRA DE 

MORAES em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES. Diz, em síntese, que é 

servidora pública municipal exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem 

desde 15/11/2014, lotado no Pronto Atendimento Médico Municipal, e após 

estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo 

Técnico concluiu que a função dos TÉCNICOS DE ENFERMAGEM está 

exposta a Risco Biológico, tendo, portando direito à insalubridade de grau 

médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo requer o 

reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade 20% sobre seu 

salário desde o momento da posse. O Requerido contestou alegando 

ausência de norma local prevendo a concessão do referido adicional de 

insalubridade. Pois bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado ao ID 

26782279, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente 
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laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como 

estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADI 4.425/DF e 4.357/DF. Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006551-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006551-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO RIBEIRO DA 

FONSECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Ordinária proposta por ROBERTO RIBEIRO DA 

FONSECA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que é 

servidor público estadual no cargo de investigador de polícia e que o 

Estado de Mato Grosso vem realizando desconto previdenciários sobre o 

adicional noturno, valores estes de verbas indenizatórios que não se 

incorporação à remuneração. A parte reclamada contesta alegando que a 

lei estadual prevê o desconto previdenciário sobre toda a remuneração do 

servidor. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste a parte autora. Isso porque o Supremo 

Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese 

que de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas 

remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário do 

servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso 

Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 

públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas 

não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos. Diante 

de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO 
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PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR a parte 

reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente dos 

últimos cinco anos da data da propositura da ação, referente aos 

descontos previdenciários realizados sobre o adicional noturno, na forma 

simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E a partir 

dos descontos e juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006735-70.2019.8.11.0006

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:

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: 

1006735-70.2019.8.11.0006. 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. O Requerido arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, entretanto, esse argumento não se sustenta, haja 

vista, que a parte autora acostou aos autos holerites, ondem constam os 

descontos efetuados pelo ora demandado, desta forma, não há que se 

falar em ilegitimidade processual da parte requerida, motivo pela qual 

REJEITO a presente preliminar. 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. 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 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, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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: 

1005030-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NOELITA DO NASCIMENTO 

AGUILERA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA em face de BANCO 

BMG S.A. Diz, em síntese, que celebrou com a reclamada o contrato de nº 

50456485 firmado em 15/12/2017 no valor de R$2.180,15 (dois mil cento e 

oitenta reais e quinze centavos), o qual não há indicação do custo sem a 

incidência de juros, do número de parcelas e da data de início e de término 

das prestações, bem como até o mês de Maio/2019 já havia pagado o 

equivalente a R$ 45.969,76 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta 

e nove reais e setenta e seis centavos), motivo pelo qual requer a revisão 
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do contrato. Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005063-27.2019.8.11.0006

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 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: 

1005063-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETE MARIA DA SILVA 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória 

proposta por ELIZABETE MARIA DA SILVA DE CAMPOS em face de 

BANCO BMG S.A. Diz, em síntese, que é servidora público estadual e que 

solicitou à reclamada a disponibilização de um empréstimo via telefone, 

contudo, não lhe foi entregue o contrato não sabendo os juros aplicados e 

de Nov/2011 até Jun/2019 já havia pago o equivalente a R$ 23.760,46 

(vinte três mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos). 

Alega que a presente ação é cabível no juizado especial, pois, o 

enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia informal. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte 

autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, 

trazendo aos autos memória de cálculo com o valor inicialmente 

contratado, percentual de juros que reputa devido e valores 

incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
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CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005031-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NOELITA DO NASCIMENTO 

AGUILERA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA em face de BANCO 

PAN S/A. Diz, em síntese, que procurou a reclamada para obter um 

empréstimo consignado, bem como o contrato não foi entregue não 

sabendo o percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a 

incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de término das 

prestações e que até o mês de Maio/2019 já pagou o equivalente a 

R$869,95 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005073-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005073-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DONATO FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de 

Quitação proposta por DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR em face de o 

BANCO DAYCOVAL S/A. Diz, em síntese, que celebrou o contrato de 

cartão de crédito consignado n. 52-0002712/14 e que até 10/10/2014 já 

havia sido descontado o equivalente a R$ 3.028,41 (três mil e vinte e oito 

reais e quarenta e um centavos), sendo cobrados 4,80% de taxa de juros 

mensal, totalizando por ano 90,19%. Ainda, alega que a presente ação é 

cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a 

realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 
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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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque no 

pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve cumprir os 

requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos 

memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual de 

juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso dos 

juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005039-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DA SILVA PEREIRA (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: 

1005039-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARACI DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por ARACI SILVA PEREIRA em face de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Diz, em síntese, que a parte autora é 

servidora pública estadual e que em março de 2011 solicitou um 

empréstimo e não recebeu o contrato, e, o fato é que de Mar/2011 até 

Jun/2019 já pagou o equivalente a R$ 23.520,05 (vinte e três mil, 

quinhentos e vinte reais e cinco centavos), motivo pelo qual requer a 

revisão do contrato e declaração de inexistência de débito. Ainda, alega 

que a presente ação é cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 

do FONAJE permite a realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 
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E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004982-78.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JACILDO DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Anulatória de 

Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação proposta por 

JACILDO DE MORAES em face de o BANCO BMG S.A. Diz, em síntese, 

que é servidor público e contratou um empréstimo consignado por 

telefone, contudo, a reclamada nunca entregou cópia do contrato e está 

sendo cobrado por juros abusivos, bem como pagou do mês de Jul/2013 

até Jun/2019 o equivalente a R$ 4.957,64 (quatro mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Ainda, alega que a 

presente ação é cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do 

FONAJE permite a realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004984-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004984-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JACILDO DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por JACILDO DE MORAES em face de BANCO BMG S.A. Diz, em 

síntese, que é servidor público estadual e que em Julho de 2009 a 

empresa reclamada ofereceu um empréstimo por telefone, contudo, não 

recebeu o contrato e que do mês de ago/2009 até jun/2019 já pagou o 

equivalente a R$ 6.055,21 (seis mil, e cinquenta e cinco reais e vinte e um 
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centavos), motivo pelo qual requer a nulidade do contrato em razão dos 

juros abusivos e a declaração de inexistência de débito. Ainda, alega que 

a presente ação é cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do 

FONAJE permite a realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005032-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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: 

1005032-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARACI DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por ARACI SILVA PEREIRA em face de o BANCO BMG S.A. Diz, 

em síntese, que é servidora pública e que a parte reclamada ofereceu em 

2009 um empréstimo consignado, contudo, não apresentou contrato e de 

maio/2009 até Jun/2019 já pagou o equivalente a R$ 21.901,59 (vinte e um 

mil, novecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), bem como a 

parte reclamada não informa o valor da dívida sendo descontado 

mensalmente o valor de R$ 179,00 ( cento e setenta e nove reais), ainda, 

requereu a exibição dos contratos e nulidade em razão da abusividade 

dos juros. Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado especial, 

pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia informal. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
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CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005022-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1005022-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEDUINA FERREIRA DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por LEDUINA FERREIRA DE MATOS em face de BANCO BMG 

S.A. Diz, em síntese, que procurou a reclamada para obter um empréstimo 

consignado, bem como o contrato não foi entregue, não sabendo o 

percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de 

juros, do número de parcelas, data de início e de término das prestações, 

ao que do mês de mai/2009 até jun/2019 já pagou o equivalente a R$ 

28.244,49 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta 

e nove centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005072-86.2019.8.11.0006

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 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: 

1005072-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETE MARIA DA SILVA 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por ELIZABETE MARIA DA SILVA DE CAMPOS em face de 

BANCO PAN S/A. Diz, em síntese, que é servidora pública e contratou por 

telefone um empréstimo da empresa reclamada, contudo, não lhe foi 
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entregue o contrato, não o percentual dos juros pactuados e nem o termo 

final, ao que de Jul/2013 até Jun/2019 já pagou o equivalente a R$ 

9.526,84 (nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro 

centavos), razão pela qual quer a declaração de nulidade do contrato e 

aplicação da taxa de juros média do mercado. Ainda, alega que a presente 

ação é cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE 

permite a realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. Isso 

porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve cumprir 

os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos 

memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual de 

juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso dos 

juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (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: 

1005083-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA DUARTE FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com 

Declaratória de Quitação proposta por JULIANA DUARTE FERREIRA em 

face de o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Diz, em síntese, 

que é servidora pública estadual e que solicitou um empréstimo em 

13.05.2011, contudo, no contrato de empréstimo não consta a taxa de 

juros, a taxa efetiva, o valor emprestado e o valor da dívida e parcelas, e, 

ainda, do mês de Jun/2011 até Jun/2019 já pagou o equivalente a R$ 

15.237,33 (quinze mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e três 

centavos), razão pela qual requer a declaração da inexistência de débito, 

danos materiais e morais. Ainda, alega que a presente ação é cabível no 

juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de 

perícia informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial 

de revisão contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 

330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 
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prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004494-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004494-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MIRIAN DANTAS BARBOSA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Revisional proposta por MIRIAN DANTAS 

BARBOSA em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento E Investimentos. 

Diz, em síntese, que no dia 26/02/2019 realizou um empréstimo bancário 

junto a instituição financeira Requerida, no valor de R$ 2.295,75 (dois mil 

duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), parcelado 

em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 548,90 (quinhentos e quarenta e 

oito reais e noventa centavos) cada uma, totalizando o montante de R$ 

6.586,80 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). 

Assim, posteriormente como não estava conseguindo arcar com a parcela 

realizou novo empréstimos no valor de R$ 2.020,29 (dois mil e vinte reais e 

vinte e nove centavos) e diminuiu as parcelas em parcelas iguais de R$ 

489,49 (quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 

totalizando o valor de R$ 5.873,88 (cinco mil oitocentos e setenta e três 

reais e oitenta e oito centavos). Assim, alega que já pagou no total R$ 

8.069,48 (oito mil e sessenta e nove reais quarenta e oito centavos) e que 

está sendo cobrado juros de 22,00% ao mês, totalizando 987,22% ao ano, 

motivo pelo qual requer a revisão dos contratos. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. 

Isso porque no pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve 

cumprir os requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos 

autos memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual 

de juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso 

dos juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005029-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DE MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005029-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELLE SILVA DE MORAES 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por DANIELLE SILVA DE MORAES ALMEIDA em face de BANCO 

PAN S/A. Diz, em síntese, que procurou a reclamada para obter um 

empréstimo consignado, bem como o contrato não foi entregue não 

sabendo o percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e sem a 

incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de término das 

prestações e que até o mês de maio/2019 já pagou o equivalente a R$ 

2.366,53 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três 

centavos). Ainda, alega que a presente ação é cabível no juizado 

especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de perícia 

informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial de revisão 

contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 330, 

CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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: 

1005071-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DONATO FERREIRA DA 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. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR em face de BANCO 

BMG S.A. Diz, em síntese, que a parte autora contratou um cartão de 

crédito e posteriormente foram sendo oferecidas oportunidades de 

saques no cartão de crédito, contudo, os valores foram sendo 

descontados de com encargos que reputam abusivos, já sendo 

descontado o valor de R$ R$4.349,80 (quatro mil trezentos e quarenta e 

nove reais e oitenta centavos). E, ainda, na data de 17/09/2012 celebrou o 

contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado em Folha de 

Pagamento, o qual recebeu a numeração 82230764, com descontos 

mensais no valor de R$ 691,12, contudo, já forma descontados os valores 

totais de R$ 13.139,57 (TREZE MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E 

CINQUENTA E SETE CENTAVOS). Ainda, alega que a presente ação é 

cabível no juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a 

realização de perícia informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque no 

pedido inicial de revisão contratual a parte autora deve cumprir os 

requisitos do artigo 330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos 

memória de cálculo com o valor inicialmente contratado, percentual de 

juros que reputa devido e valores incontroversos, sendo que no caso dos 

juízados especiais o descumprimento destes requisitos não configura 

hipótese de inépcia da inicial e sim de improcedência dos pedidos por 

ausência de prova, em nome do princípio da informalidade dos juízados 

especiais. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO 

NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o 

consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas 

abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja 

pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as 

cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor 

incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, do CPC Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 
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da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 

3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, 

pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização 

de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no 

artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, 

Publicado no DJE 11/11/2019)(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora 

requer a inversão do ônus da prova para que a parte reclamada 

apresente os documentos em juízo, contudo, tal pedido se reveste de 

pedido de exibição de documento incompatível com o rito dos juízados 

especiais, senão vejamos a jurisprudência da Turma Recursal de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, 

inconcebível a realização de perícia informal em revisão contratual quando 

não se aponta o valor controvertido, bem como a possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas naquelas especiais circunstâncias, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o 

ônus da prova, em qualquer circunstância, diante da obrigação de 

contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 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. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERTA CEBALHO DE PAULA 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:

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: 

1004934-22.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BERTA CEBALHO DE PAULA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Declaratória de Quitação 

proposta por BERTA CEBALHO DE PAULA em face de BANCO BMG S.A. 

Diz, em síntese, que é servidor público estadual e que solicitou à 

reclamada a disponibilização de um empréstimo, contudo, não havia a 

descrição no contrato do custo efetivo com e sem incidência de juros e 

ainda na época possuía margem para obter juros de 1 e 2% ao mês, 

sendo que de de Jul/2012 até Jun/2019, a valores corridos, já pagou o 

equivalente a R$ 28.971,34 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e um 

reais e trinta e quatro centavos). Alega que a presente ação é cabível no 

juizado especial, pois, o enunciado 12 do FONAJE permite a realização de 

perícia informal. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a parte autora. Isso porque no pedido inicial 

de revisão contratual a parte autora deve cumprir os requisitos do artigo 

330, CPC/2015, §2°, do CPC, trazendo aos autos memória de cálculo com o 

valor inicialmente contratado, percentual de juros que reputa devido e 

valores incontroversos, sendo que no caso dos juízados especiais o 

descumprimento destes requisitos não configura hipótese de inépcia da 

inicial e sim de improcedência dos pedidos por ausência de prova, em 

nome do princípio da informalidade dos juízados especiais. Neste sentido a 

jurisprudência do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO 

DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE 

CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

INCONTROVERSO – ART. 330 , CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3º, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Não basta que o consumidor faça a alegação 

genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu 

pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à 

parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, 

obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, 

do CPC Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão 

das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos 

encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a 

indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de 

rejeição, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC. Não o fazendo, 

impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos 

de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de 

afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3º, do NCPC. (N.U 

0024421-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

(grifei e sublinhei). Ademais, a parte autora requer a inversão do ônus da 

prova para que a parte reclamada apresente os documentos em juízo, 

contudo, tal pedido se reveste de pedido de exibição de documento 

incompatível com o rito dos juízados especiais, senão vejamos a 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019) (grifei e sublinhei). Assim, inconcebível a realização 

de perícia informal em revisão contratual quando não se aponta o valor 

controvertido, bem como a possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, diante da obrigação de contraposição probatória 

negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006723-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA IZABEL BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006723-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA IZABEL BRAGA 

REQUERIDO: BANCO DO 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA IZABEL BRAGA em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que não pactou qualquer tipo de 

negócio jurídico com o banco Requerido, entretanto, o mesmo 

sistematicamente vem efetuando cobranças em desfavor em seu 

desfavor. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

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, citado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 

da Lei 9099/95. O Código de Processo Civil 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. 

Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Temos 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 realização 

de contratos, evitando a cobrança reiterada em desfavor da Requerente. 

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. 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) CONFIRMAR a liminar deferida nos 

autos; 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 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, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006454-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006454-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOANE SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ATRASO DE VOO proposta por 

JOANE SILVA PEREIRA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A, alegando que comprou passagem aérea da Requerida 

com voo programado para saída de São José do Rio Preto/SP, no dia 06 de 

abril de 2019 às 06h25m e previsão de chegada em Cuiabá/MT às 

07h55min. Narra o Requerente, que ao chegar no aeroporto embarcou 

normalmente na aeronave mas ao embarcarem na aeronave recebeu a 

noticia que estava com problemas técnicos e teria que aguardar outra 

aeronave chegar para seguir viagem até o destino final. O qual foi chegar 

na cidade de Cuiabá as 12:40 ou seja mais de 4 horas do horário 

programado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. REJEITO 

o pedido de CONEXÃO da parte Requerida, para reunião do referido 

processo, juntamente com processo de nº 1006453- 32.2019.8.11.0006 

que tramita neste juízo, contra o mesmo réu, com os mesmos objetos 

processuais (pedido e causa de pedir), sob o fundamento de que uma 

decisão “una”, prestigiaria a economia processual e evitaria decisões 

conflitantes. Entretanto, não vislumbro qualquer risco de decisões que 

possam ensejar conflitos e inseguridade jurídica. Ademais, a reunião dos 

processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o 

artigo 105 do Código de Processo Civil (CPC) concede ao magistrado uma 

margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o 

grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Assim sendo, o 

reconhecimento da conexão é uma faculdade do magistrado e não uma 

obrigatoriedade e desta forma vem reconhecendo os egrégios tribunais de 

nosso país: "LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 

COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N.º 211 DESTA CORTE. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 

SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO 

ATRELADO AO EXAME PERCUCIENTE DO JULGADOR. 1. A alegação de 

ofensa à coisa julgada não restou debatida e decidida pelo Tribunal a quo, 

a despeito da oposição dos embargos declaratórios, incidindo o disposto 

no enunciado n.º 211 da Súmula desta Corte. 2. O Tribunal de origem, com 

base nas circunstâncias fáticas da causa, concluiu que não restaram 

comprovados os requisitos necessários à caracterização da conexão, e, 

portanto, a inversão do julgado atrai o óbice da Súmula 07 do Superior 

Tribunal de Justiça. 3. A reunião dos processos não se constitui dever do 

magistrado, mas sim faculdade, na medida em que a ele cabe gerenciar a 

marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, de 

processamento simultâneo das ações, à luz dos objetivos da conexão. 4. 

Agravo regimental desprovido". (AgRg no Ag 1.150.570/RJ, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009). 

Por todo o exposto, REJEITO a presente preliminar. Preliminarmente, friso 

que Convenções e tratados internacionais não eximem da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR COMPANHIA 

AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 

DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O 

Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das 

companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a 

entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de 
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Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 

subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 

1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo 

moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha 

operacional de empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o 

transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do 

passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero 

dissabor cotidiano' (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. 

Des. Eládio Torret Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de 

Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO 

QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM O 

NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA CÂMARA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , Relator: Jorge Luiz de 

Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira Câmara de Direito Público 

Julgado) No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que o atraso do 

voo foi devido à problemas de força maior. Pugna pela improcedência da 

demanda. Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade 

da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. No que tange ao dano moral, diante da comprovação da falha da 

companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos 

daí advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002572-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMAR PAIVA REQUERIDO: 

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 DE CONHECIMENTO proposta por ADEMAR PAIVA em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando ter sido vítima de 

crime de estelionato, em razão da venda do veículo placa KAD-0152 para 

pessoa desconhecida, que realizou o pagamento por meio de cheque 

“sustado”. Assim, desde março de 2010, quando em razão do suposto 

negócio entregou o veículo ao golpista, não obteve mais notícias acerca 

do paradeiro do bem. Em razão disso, alega o Requerente que vem 

experimentando prejuízos, visto que os débitos relativos ao veículo 

continuam a ser lançados em seu nome. Assim, considerando o fato de 

que supostamente não possui mais a posse e nem mesmo a propriedade 

do bem, pretende o Requerente obter provimento jurisdicional que cancele 

os débitos tributários e multas desde a data da tradição e/ou renúncia. 

Além disso, requer que os Requeridos sejam obrigados a proceder à baixa 

do veículo. 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 
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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 a mesma. 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, 28 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006453-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006453-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIETE SILVA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ATRASO DE VOO proposta por 

JULIETE SILVA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 

alegando que comprou passagem aérea da Requerida com voo 

programado para saída de São José do Rio Preto/SP, no dia 06 de abril de 

2019 às 06h25min e previsão de chegada em Cuiabá/MT às 07h55min. 

Narra a Requerente, que ao chegar no aeroporto embarcou normalmente 

na aeronave mas ao embarcarem na aeronave recebeu a noticia que 

estava com problemas técnicos e teria que aguardar outra aeronave 

chegar para seguir viagem até o destino final. O qual foi chegar na cidade 

de Cuiabá as 12:40 ou seja mais de 4 horas do horário programado. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminarmente, friso que 

Convenções e tratados internacionais não eximem da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR COMPANHIA 

AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 

DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O 

Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das 

companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a 

entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de 

Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, 

subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 

1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo 

moral sofrido por passageiro que teve sua bagagem extraviada por falha 

operacional de empresa aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o 

transtorno e o sofrimento que essa circunstância gera no espírito do 

passageiro, situação que certamente escapa da condição de mero 

dissabor cotidiano' (Apelação Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. 

Des. Eládio Torret Rocha, j. em 21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de 

Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO 

QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E EM DISSONÂNCIA COM O 

NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA CÂMARA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , Relator: Jorge Luiz de 

Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira Câmara de Direito Público 

Julgado) No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que o atraso do 

voo foi devido à problemas de força maior. Pugna pela improcedência da 

demanda. Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade 

da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. No que tange ao dano moral, diante da comprovação da falha da 

companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos 

daí advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 
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expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002503-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MURILO HENRIQUE DA SILVA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por MURILO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA em 

face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN alegando que é proprietário do veículo moto HONDA de placas 

NUE4304 ANO 2012. No dia 21 de fevereiro, o Autor emprestou sua moto 

para um colega de trabalho resolver assuntos emergenciais. Ocorre que 

seu colega por volta das 10:00 hrs da manhã foi surpreendido por 

unidades da polícia militar numa revista de rotina em rondas locais, ocasião 

em que os policiais verificaram que a documentação da moto estava 

irregular pois havia débitos pendentes, o que acarretou a apreensão da 

motocicleta. Quando finalmente conseguiu a quantia aproximadamente 

duas semanas depois, compareceu até o pátio onde a moto se encontrava 

para verificar as suas condições, mas para sua surpresa a sua moto que 

havia sido apreendida a poucos dias já havia sido prensada por engano, 

tal qual ocorre nos veículos destinados a ferro velho, ao consultar o 

responsável pela CIRETRAN de Cáceres. 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. A 

preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito e com o mesmo 

será analisada. O Requerido arguiu preliminarmente sua ilegitimidade 

passiva. Entretanto, tal tese deve ser rechaçada, pois, o veículo estava 

sob sua guarda, devendo o Requerido responder por sua omissão, 

conforme entendimento jurisprudencial: "DIREITO CONSTITUCIONAL E 

CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – CUSTÓDIA DO DETRAN – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INCIDÊNCIA do 

ART. 37, § 6º, DA CRF – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – DANO 

MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – PROPORCIONALIDADE – 

HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Responde a 

autarquia de trânsito quanto ao furto ocorrido em seu depósito, não 

havendo falar em ilegitimidade passiva, porque a teoria do risco 

administrativo, consagrado no art. 37, § 6º, da CRF, se aplica às 

Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 

Impõe-se o dever de indenizar os danos, se configurada a omissão e a 

negligência do dever de cuidado e o nexo de causalidade existente entre o 

ato omissivo do órgão estatal em não realizar a devida segurança dos 

bens a ele custodiados.A regra estampada no § 4º, do art. 20 do CPC/73, 

determina que uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os 

honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b 

e c, do § 3º.(ReeNec 79591/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, 

Publicado no DJE 13/06/2016).” No mérito, o Requerido sustenta que não 

houve demonstração dos danos causados enquanto o veículo estava sob 

sua guarda, tampouco demonstrou dolo, culpa ou nexo causal entre o 

dano e a conduta do Requerido. Entretanto, é incontroverso que a 

motocicleta do autor foi prensada. Portanto, é conclusão lógica que a 

motocicleta foi destruída sob a guarda do Estado. A responsabilidade civil 

da Autarquia é uma condição de segurança da ordem jurídica em face do 

serviço público, cujo funcionamento não deve resultar lesão a nenhum 

bem juridicamente tutelado. A responsabilidade da Autarquia ré é objetiva, 

nos termos do dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal: “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.” 

Logo, está cristalina a culpa do DETRAN pela omissão e negligência do 

dever de cuidado e configurado o nexo de causalidade existente entre o 

ato omissivo do órgão de não realizar a devida segurança dos bens por 

ele retidos e a situação lesiva, de modo que se impõe reconhecer o dever 

do indenizar. Neste sentido o TJMT já se posicionou em casos 

semelhantes: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO 

DO DETRAN – DANO NO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONFIGURADA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – VALOR DO 

RESSARCIMENTO EM PROPORCIONALIDADE À TABELA FIPE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a motocicleta foi danificada 

no pátio do Ciretran é devida a indenização pelo dano material sofrido. O 

valor indenizatório relativo aos danos do bem, deve tomar por base a 

cotação da Tabela FIPE, utilizada amplamente e que reflete os preços 

médios de mercado na época dos fatos. Ap 137346/2016, DESA.ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017” “E M E N 

T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO 

DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 §6º DA CF- TEORIA DO RISCO 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que os autores 

são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, 

quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em 

ilegitimidade ativa para propor a demanda. 2. Condutor que não deixou seu 

veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido. 3. 

Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na 

repartição pública. 4. Existindo comprovação de dano e o nexo de 

causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados. 5. 

Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida. 6. 

Recurso desprovido. (Ap 39894/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) Assim, presente o 
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nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento 

danoso, surge devida a indenização por danos causados. A danificação 

do veículo em depósito público ultrapassa o mero aborrecimento, 

configurando dano moral. A compensação pelo dano moral sofrido, 

exatamente porque não comporta medição matemática, deve ser avaliada 

em cada caso concreto. 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$ 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. No que tange ao valor 

indenizatório relativo ao bem, a fixação deste deve se ater ao valor da 

motocicleta na tabela FIPE. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) CONDENAR o 

Requerido a pagar o reclamante o valor da motocicleta de acordo com a 

tabela FIPE; 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 a partir desta data e juros de mora contados da citação, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Por consequência, julgo extinto o processo, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a 

liminar deferida nos autos. 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, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005041-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO PEREIRA BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/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: 

1005041-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANIZIO PEREIRA BARBOSA 

NETO 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 DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

TRIBUTOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS 

ajuizada por ANIZIO PEREIRA BARBOSA NETO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que é usuári da unidade consumidora nº. 

6/430988-6. Ocorre que recentemente a autora observou que a requerida 

vem incidindo taxas do ICMS na fatura de energia elétrica sobre a Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) e Encargos Setoriais. Devido a isso, após descrever 

os fatos e os fundamentos jurídicos que sustentam a sua pretensão, 

pugnou pela concessão liminar, a fim de afastar a cobrança do imposto 

que incide sobre as referidas tarifas na unidade consumidora de energia 

elétrica nº 6/430988-6. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

argumentando que os consumidores, estão sujeitos ao pagamento das 

Tarifas incidentes sobre a Transmissão e a Distribuição de energia elétrica 

(TUST E TUSD): “conhecidas como Tarifas de Fio, a Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso dos Sistemas de 

Distribuição (TUSD), são tarifas estabelecidas pela ANEEL e pagas pelos 

agentes usuários do setor elétrico no consumo ou geração de energia 

elétrica quando do uso das linhas de transmissão ou distribuição”, 

respectivamente. “A primeira trata-se de encargo pago por todas as 

empresas de geração e de distribuição bem como os consumidores livres 

que se conectam a rede básica. É a principal fonte de receita das 

concessionárias de transmissão. Essa tarifa é calculada em função da 

receita anual permitida para as transmissoras e visa cobrir os custos 

decorrentes da atividade de transmissão.” Já a “TUSD também é um 

encargo devido pelas empresas de geração e de comercialização, e pelos 

consumidores livres e cativos que se conectarem à da rede de 

distribuição dentro da área de concessão da concessionária distribuidora. 

Esta tarifa visa cobrir os custos decorrentes da atividade de prestação de 

serviço de distribuição, quando não houver o fornecimento da energia 

elétrica ao consumidor pela empresa distribuidora de energia.” 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. Conforme a legislação atual restou bem demonstrada no 

fato de que o critério material da hipótese de incidência do ICMS é o 

consumo efetivo da energia elétrica pelo contribuinte, circunstância não 

alcançada nas fases de distribuição e transmissão da energia. Nesse 

sentido, não pode haver a incidência das tarifas de TUSD e TUST e 

encargos setoriais para a base do cálculo do ICMS, já que não 

representam efetivo uso da energia elétrica pelo consumidor, sendo as 

primeiras pagas pela disponibilização das redes de transmissão e a 

segunda como contribuição ou taxa diversas. Aliás, a jurisprudência 

corrobora tal entendimento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OMISSÃO. ICMS. INCIDÊNCIA DA TUST E DA TUSD. DESCABIMENTO. 1. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ possui jurisprudência no 

sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS 3. Agravo 

Interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1607266/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 

30/11/2016) “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS SOBRE "TUST" E "TUSD". NÃO 

INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. 

PRECEDENTES. 1. Recurso especial em que se discute a incidência de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a Taxa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD). 2. Inexiste a alegada violação do art. 

535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da 

pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão 

recorrido. 3. Esta Corte firmou orientação, sob o rito dos recursos 

repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 14/8/2012), de que o consumidor final 

de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória 

cumulada com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a 

incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia 

elétrica. 4. É pacífico o entendimento de que "a Súmula 166/STJ reconhece 

que 'não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte'. 

Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST 

(Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD 

(Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica)". Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.359.399/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013; AgRg no REsp 

1.075.223/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/06/2013, DJe 11/06/2013; AgRg no REsp 1278024/MG, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 

14/02/2013. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 

1408485/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Ação declaratória e repetição de indébito. Pretensão à exclusão das 

tarifas (TUST) e (TUSD) e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS, 

incidente sobre a energia elétrica. Possibilidade. Entendimento pacificado 

do Superior Tribunal de Justiça. Decisão agravada reformada. 

Antecipação da tutela concedida. Recurso provido.” (TJ/SP, AI 

22674874720158260000 SP 2267487-47.2015.8.26.0000, 10ª Câmara de 
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Direito Público, Relator Paulo Galizia, Julgamento 29/02/2016) Incide ainda 

na hipótese a orientação sumular n. 166 do Superior Tribunal de Justiça, 

litteris: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial 

para CONDENAR determinar que o Requerido, se ABSTENHA de cobrar o 

ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST), 

a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e 

encargos setoriais, correspondente à unidade consumidora nº. 

6/430988-6. Sem custas e sem honorários advocatícios. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001887-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELVYS LINO MACEDO (TESTEMUNHA)

SANDRO MIGUEL SILVA PAULA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001887-74.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: GERALDINO ALVES DE ABREU 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução em desfavor do Município de Cáceres-MT. Intimada para 

requerente impugnar o pedido de cumprimento de sentença, a Fazenda 

Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. Assim, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado no valor de R$ 15.920,35 (quinze mil novecentos e 

vinte reais e trinta e cinco centavos). Expeça-se o competente precatório, 

encaminhando os documentos necessários, juntamente com o expediente, 

à Presidência do Tribunal de Justiça, através de sistema próprio. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000956-40.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOMINGOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO OAB - MT11845-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000956-40.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CLOVIS DOMINGOS DE CASTRO REQUERIDO: LAERCIO 

FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME Vistos etc. 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, 25 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000956-40.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOMINGOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO OAB - MT11845-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 27 de Maio de 2020 às 15:00 hs, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: 

O não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001420-64.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): RICARDO NUNES DA SILVA REU: PAULO RODRIGUES DAS 

NEVES 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.24287758) 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 dos documentos firmados 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, 
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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, 03 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO OAB - MT19129-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

 

Informo ao patrono do Autor, que o PJe possui um mecanismo em que não 

há mais necessidade de expedir Cartas Precatórias para cumprimento de 

atos no estado, os Mandados são expedidos na própria Comarca e 

encaminhados para a Central de Mandados das Comarcas onde há atos a 

serem cumpridos. Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão de guia de diligência), 

conforme Provimento 07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 

1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sendo a parte autora responsável por essa providência, aguardar pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, pessoalmente, para que 

comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001661-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como do pedido 

de complementação de diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos do Autor e do Requerido, para querendo,manifestarem 

nos autos acerca dos Embargos de Declaração apresentados por Águas 

de Diamantino

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001102-52.2017.8.11.0005

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:

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP (REU)

ALEX STEVES BERTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar nos autos acerca dos 

Embargos de Declaração apresentados tempestivamente

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000391-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

JBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS VELOSO OAB - SP311862 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor e Requerido, para querendo manifestar acerca 

dos Embargos de Declaração apresentados tempestivamente por 

Starkcard Adm. de Conv. e Intermediação de Negócios

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000391-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

JBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS VELOSO OAB - SP311862 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Requerido, para querendo manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração apresentados tempestivamente por STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 260 de 527



LTDA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002338-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimo os patronos das 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA SCHINAIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar acerca dos Embargos 

de Declaração apresentados tempestivamente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000778-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar acerca dos Embargos 

de Declaração apresentados tempestivamente

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000470-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO ALVES CARIOCA 01956490108 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar acerca dos Embargos 

de Declaração apresentados tempestivamente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002182-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LANCE (REQUERENTE)

MARIA DIAS LANCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002182-80.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: OSMAR LANCE, MARIA DIAS LANCE REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA 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 pelos documentos (id.29714666) demonstra que os autores não 

possuem rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante dos documentos firmados pelos autores, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles 

podem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002182-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LANCE (REQUERENTE)

MARIA DIAS LANCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 02 de junho 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002076-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002076-21.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS GONCALVES REQUERIDO: PACTUS 

TRANSPORTES LTDA - ME 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. 25737326) 

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 dos 

documentos firmados 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, 04 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002076-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 01 de Junho de 2020 às 15:30 h, 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: 1000408-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULVAL DAMIAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão lançada pela Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ Finalidade: 

Intimação devedora audiencia mediação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000816-74.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH Vistos etc. Por versar a causa sobre 

direitos que admitem transação, DEFIRO o pedido da parte autora. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para agendar audiência de conciliação e mediação. 

Conste a advertência do 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). Intimem-se as partes por meio de 

seus procuradores. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 12 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000970-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. B. (AUTOR(A))

A. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Executado na pessoa de seu Advogado para se manifestar 

no prazo legal acerca da Extinção dos autos, nos termos dos arts. 485, 

§6º, 771, parágrafo único, e 775, II, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)
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INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 02 de junho de 2020 às 13:30 h, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

DIAMANTINO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO AVENIDA DES JOSÉ 

FERREIRA MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIENCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA PROCESSO n. 

1000816-74.2017.8.11.0005 Valor da causa: R$ 22.518,02 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Endereço: AV. BRASIL, 

2514-W, NEW HOLLAND, CIDADE ALTA III, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: SUZANA FRANCISCATO ENDLICH 

Endereço: Rua Imperatriz (Rua 12), nº 383, Bairro Bom Jesus, 

Diamantino-MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Cejusc Data: 

02/06/2020 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 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. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. DIAMANTINO, 30 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001013-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REU)

JORACINA LEITE GONÇALVES (REU)

BENEDITO ANTONIO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001013-58.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDERSON ANTONIO DA SILVA REU: SEBASTIAO AMELIO 

DA SILVA, JORACINA LEITE GONÇALVES, BENEDITO ANTONIO DE 

ALMEIDA Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Diamantino, 30 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000516-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KAZUO YANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

DIAMANTINO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO AVENIDA DES JOSÉ 

FERREIRA MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE LUCIANO COSTA 

GAHYVA PROCESSO n. 1000516-15.2017.8.11.0005 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BAYER S.A Endereço: 

BAYER S.A., RUA DOMINGOS JORGE 1100, SOCORRO, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04779-900 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS KAZUO YANO 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO INTIMANDO: CARLOS KAZUO 

YANO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 

sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, 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 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por quantia Certa 

Contra Devedor Solvente ajuizada por BAYER S/A em face de CARLOS 

KAZUO YANO, todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de fls. 26802470, as partes informam que transigiram no feito principal, 

tombado pelo nº 1052089-81.2017.8.26.0100, em tramite na 21ª Vara Cível 

do Foro Central da Comarca de São Paulo, pugnando pela desistência e 

extinção do presente feito. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da 
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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. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências.Diamantino, 11 de fevereiro de 2020.(A) André Luciano 

Costa GahyvaJuiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ELIETH FERREIRA DA SILVA, digitei. DIAMANTINO, 24 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) DEBORA CDRISTINA CAMPOS OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS (INVENTARIANTE)

PEDROSA PINHO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na audiência de Conciliação/Mediação, designada 

para o DIA 18/05/2020 ÀS 14:00 HORAS, Fórum Comarca de Diamantino - 

MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BRITO OAB - SP171936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001120-05.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JULIANA DA SILVA BRITO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. 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, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001120-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BRITO OAB - SP171936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 02 de junho de 2020 às 14:00 hs, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: 

O não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS (INVENTARIANTE)

PEDROSA PINHO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

FINALIDADE: intimação de Audiência do Requerido MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Endereço: Av. Des. J. P. F. Mendes, Jardim Eldorado, 

Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI PIRES DE MACEDO OAB - PR22675 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001419-16.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LAERCIO HERDT, 

ALMIRIO HERDT Vistos etc. Intime-se a parte executada para colacionar 

aos autos declaração de imposto de renda. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 30 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001295-96.2019.8.11.0005

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:

NILZA MARIA PEDROSO WONSOSKI (REU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA REDESIGNADA ; DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: cejusc Data: 01/06/2020 

Hora: 16:00, Fórum Comarca de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000838-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000838-98.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS EXECUTADO: MUNCÍPIO 

DE DIAMANTINO PROCURADOR: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO 

MATTOS Vistos etc. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 29 de julho de 2020, às 16:00 horas. As partes 

prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 385 caput e § 

1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 450 caput 

NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes litigantes 

intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da hora e do 

local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), ressalvado os 

casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas antes da 

audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de preclusão. Proceda-se, 

se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Constem 

as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a informação do 

art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é 

considerado serviço público (art. 463, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 20 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GAINO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000128-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINHO PAULO ORTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000128-44.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALVERINHO PAULO ORTH REQUERIDO: MINISTERIO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO Vistos etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 15:00 horas. 

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas 

antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de preclusão. 

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015. Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 

e a informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado 

em juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 20 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000499-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA CRUZ FONTES (REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (REU)

 

Intimo o patrono da parte Autora da data redesignada para Audiência de 

Mediação: Dia 26 de agosto de 2020 às 12:30 horas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (REU)

 

Torno sem efeito a intimação do patrono da parte AUTORA da data 

redesignada para Audiência de Mediação: Dia 26 de agosto de 2020 às 

12:30 horas, para INTIMÁ-LO da data correta da Audiência de Mediação, 

como sendo - 19 DE MAIO DE 2020 ÀS 13:30 HORAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-35.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000827-35.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 30 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-35.2019.8.11.0005

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:

MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000827-35.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOLINA DE ALMEIDA SILVA Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 30 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000910-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMOREZIO DIAS VIDRAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIA DIAS VIDRAGO (REQUERIDO)

 

Intimo os Patronos do Inventariante para no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar as primeiras declarações.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000955-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo o Patrono do Autor para retirar o Alvará expedido

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001205-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOREIRA MENDES (REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000932-12.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEMAR DA SILVA SIMONINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000932-12.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP REU: ELEMAR DA 

SILVA SIMONINI Vistos etc. Trata-se de Ação Monitoria ajuizada por 

COMERCIAL DO PRODUTOR em face de ELEMAR DA SILVA SIMONINI, 

ambos devidamente qualificados nos autos, com escopo de receber o 

crédito no valor descrito na inicial. Com inicial, juntou documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo para 

apresentação de embargos monitórios (id. 26684682). Os autos vieram 

conclusos. É o necessário relato. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte requerida, nos 

termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do 

Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o 

processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque 

operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram 

esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos materiais 

produzidos pela revelia da demandada, eis que, apesar de citada, não 

apresentou contestação, a parte autora demonstrou, fazer jus à 

procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe o valor 

do débito oriundo da duplicata de id.21520116. Em todo caso, repise-se, a 

revelia da parte requerida apenas corroborou esse entendimento, 

demonstrando o seu desinteresse com o andamento do feito. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA 

IGUALITÁRIA DOS BENS MÓVEIS ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. 

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a 

demandada não apresentou contestação, aplicando-se, no caso, em que 

se está a tratar de direitos patrimoniais, que são, por excelência, 

disponíveis, os efeitos da revelia. (...) APELO PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70052365137, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/02/2013).” “APELAÇÃO. AÇÃO 

ORDINÁRIA PARA EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. REVELIA. 

FATOS INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. (...) A revelia induz 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, artigo 319). 

E os fatos incontroversos não necessitam de prova (CPC, artigo 334,II). 

Por isso, em ação que versa sobre direito patrimonial disponível, sendo 

todos maiores e capazes, e inexistindo resposta ou resistência ao pedido 

inicial, a procedência integral da demanda é de rigor. (...). DERAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70042287722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

04/08/2011).” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral. Via 

de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 
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pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 30 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001721-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

JOVINA DE ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

BENEDITO JOAQUIM SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001721-79.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE FIRMO SOARES REQUERIDO: BENEDITO FRANCISCO 

SOARES, BENEDITO JOAQUIM SOARES, JOVINA DE ALMEIDA SOARES 

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. 22170870) demonstra que os requeridos 

não possuem rendimentos suficientes para o desembolso das despesas 

do processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de 

sua família. Assim, diante dos documentos firmados pelos requeridos, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles 

podem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita aos requeridos, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

Recebo o pedido de reconvenção. Intime-se a parte reconvinda para 

apresentar defesa no prazo de 15 dias. Intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação a contestação, no prazo legal. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Diamantino, 30 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001721-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

JOVINA DE ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

BENEDITO JOAQUIM SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001721-79.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE FIRMO SOARES REQUERIDO: BENEDITO FRANCISCO 

SOARES, BENEDITO JOAQUIM SOARES, JOVINA DE ALMEIDA SOARES 

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. 22170870) demonstra que os requeridos 

não possuem rendimentos suficientes para o desembolso das despesas 

do processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de 

sua família. Assim, diante dos documentos firmados pelos requeridos, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles 

podem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita aos requeridos, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

Recebo o pedido de reconvenção. Intime-se a parte reconvinda para 

apresentar defesa no prazo de 15 dias. Intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação a contestação, no prazo legal. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Diamantino, 30 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86769 Nr: 2397-20.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira de Loyola., Rosalina Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10.768, 

Wesley Roberto de Amorim - OAB:6610-MT

 (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e absolvo 

sumariamente o acusado, nos termos dos artigos 415, IV e parágrafo 

único c/c art. 386, parágrafo único, III, do Código de Processo Penal.

Aplico ao acusado medida de segurança concernente em tratamento 

ambulatorial, com fulcro no art. 96, inciso II, do Código Penal, conforme 

sugerido pelos peritos.

Desentranhem-se o documento acostado à fl. 244.

 Por fim, revogo o benefício concedido às fls. 130/132 e concedo ao 

acusado o direito de recorrer em liberdade.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Diamantino/MT, 27 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88920 Nr: 1255-44.2013.811.0005

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Santos Moraes, Jose Maria Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria Mariano - 

OAB:3539-B

 Código n. 88920

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL instaurado por meio da 

Portaria nº 03/2013, em desfavor do acusado MARCIEL SANTOS 
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MORAES.

Às fls. 215/219 fora juntado ao presente feito laudo pericial, em que se 

conclui que o acusado é portador de transtorno psicótico com 

características esquizofreniformes (F29/CID-10).

 O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se pela homologação do 

Laudo Pericial (fl. 224).

 É o relatório. Decido.

 Em análise ao presente feito, homologo o laudo pericial de fls. 215/219 

que considerou que o reeducando é portador de transtorno psicótico com 

características esquizofreniformes (F29/CID-10), para que surta seus 

jurídicos efeitos.

Extraia-se cópia do laudo e da presente decisão, bem como junte-se na 

respectiva ação penal.

 Após, arquivem-se o presente feito com as cautelas de estilo.

 Dá-se Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providências.

Diamantino/MT, 27 de março de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001404-13.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA MADALENA DE 

FIGUEIREDO BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito proposta por MARIA MADALENA DE 

FIGUEIREDO BARROS em face de ENERGISA MATO GROSSO, 

qualificados nos autos. Narra a parte autora que é idosa, com 7 anos de 

idade, e titular da unidade consumidora 6/10699-7. Sustenta que teve sua 

luz cortada no dia 01 de julho de 2019 e ficou sem energia elétrica até o 

dia 18 de setembro de 2019, momento em que realizou o parcelamento das 

faturas que estava em atraso, referente aos meses de maio, junho e julho, 

ficando as parcelas mensais arbitradas no valor de R$ 525,62 (quinhentos 

e vinte cinco reais e sessenta e dois centavos). Informa que realizou o 

pagamento da primeira parcela e a energia de sua UC foi religada no dia 18 

de setembro. Aduz, entretanto, que foi surpreendida pela requerida no dia 

19 de setembro com uma fatura no valor de R$ 1.917,87 (um mil 

novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) com vencimento 

previsto para o dia de 26 de setembro de 2019, referente ao consumo de 

agosto a setembro de 2019, período que estava sem o fornecimento de 

energia elétrica, em razão do corto, inclusive, sem o relógio/padrão, pois 

quando a ré realizou o corte da energia elétrica, levaram o equipamento 

junto. Assim, por considerar que a cobrança da fatura do mês 09/2019, no 

valor de R$ 1.917,87 (um mil novecentos e dezessete reais e oitenta e 

sete centavos) é abusiva e ilegal, a parte autora requerer que a dívida 

seja declarada inexigível, bem como a condenação da ré ao pagamento de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de indenização por danos morais. 

Analisando os autos, verifico que a parte reclamada não compareceu na 

audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação, razão pela 

qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. No entanto, 

considerando que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade 

dos fatos, podendo o Juiz analisar o pedido de acordo com análise do 

conjunto probatório (art. 20 da Lei 9.099/95), entendo que a condenação 

por danos morais deverá ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), quantia razoável, que atende sua finalidade punitiva e reparadora. 

Posto isso, diante da presunção de veracidade das alegações constantes 

da inicial, bem como da inexistência de qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da parte 

reclamante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexigível o débito discutido nos autos, representado pela fatura 

juntada no id. 24218224 - Pág. 1, e condeno a parte reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença 

conforme orientação da Súmula 362 do STJ.. Via de consequência, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nessa fase processual, a teor do que dispõe o art. 55, parte 

inicial, da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002064-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RAMIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002064-07.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JUCIMAR RAMIRO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. A parte requerente ingressou com a presente ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais, argumentando que realizou um 

compra de roupas junto a primeira ré no valor de R$ 670,00, sendo 

informado que poderia realizar o pagamento por meio de um cartão da loja, 

sem taxa de adesão, com o primeiro pagamento para 60 (sessenta) dias e 

sem juros, o que foi aceito pelo autor, que parcelou a compra em 08 vezes 

no cartão, com o primeiro pagamento para 60 (sessenta) dias. Contudo, 

informa que a primeira fatura com vencimento em 10/06/2019 constou 

valor diverso do que fora informado no ato da compra, posto que em vez 

de R$ 83,75 veio no valor de R$ 184,28, ante a cobrança de juros e de 

serviços que o autor desconhecia. Aduz que na segunda fatura também 

houve a cobrança de valor diverso do contratado, e que procurou a ré 

diversas vezes, sem obter êxito. Além do mais, constatou uma restrição 

em seu nome no valor de R$ 442,80, realizada pela segunda requerida. 

Requer a declaração de inexistência dos valores de todas as faturas 

referentes a juros e serviços que não correspondem ao contratado, de 

forma que seja declarado devido apenas o débito de R$ 485,72, diante do 

abatimento do valor de R$ 184,28 pago pela primeira fatura e indenização 

por danos morais. As requeridas apresentaram contestação aos fatos 

narrados na inicial, alegando que os valores cobrados nas faturas e 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito são devidos e inadimplidos, 

tendo em vista a adesão pelo autor do cartão Club+, que no ato da 

contratação foi cientificado de todos os encargos contratuais, bem como 

do acréscimo de juros para o pagamento parcelado, e que o reclamante 

contratou por livre vontade aos serviços e seguros das Reclamadas, 

pugnando pela improcedência da ação. Julgo o mérito. É caso de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem 
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dos valores em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até pela 

regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise das provas 

produzidas, verifica-se que a parte reclamada juntou aos autos o “Termo 

de Adesão ao Cartão Club+”, “Termo de Adesão ao Serviço Club+ 

Odonto”, “Termo de Adesão ao Serviço SMS Club Mais”, “Termo de 

Adesão ao Serviço Club+ Saúde”, e o “Relatório Gerencial” da venda 

parcelada com juros, todos devidamente assinados pelos autor. Do termo 

de adesão ao cartão club+ consta expressamente a existência de tarifa 

de anuidade básica do cartão no valor de R$ 59,88, que seria diluído nas 

faturas até totalizar ao final do ano o valor integral, de forma está sendo 

cobrado mensalmente do autor o valor de R$ 4,99. Do termo de Adesão ao 

Serviço Club+ Odonto consta que o valor mensal do serviço é R$ 32,99, e 

que está autorizado o lançamento das mensalidades na fatura do cartão. 

Do termo de adesão ao serviço SMS Club Mais consta que o valor mensal 

do serviço é R$ 1,99, e que este também será cobrado na fatura do 

cartão. Do termo de adesão ao serviço Club+Saúde consta que o valor 

mensal do serviço é R$ 6,99, com cobrança também na fatura do cartão. 

Por fim, o relatório gerencial da venda atesta que o valor da compra do 

autor é de R$ 679,41, mas que a venda parcelada tem a incidência de 

juros, de forma que constou expressamente que as 08 parcelas ficaram 

no importe de R$ 135,07. Com relação aos juros, multa e encargos que 

foram cobrados na primeira fatura, verifica-se que são decorrentes do 

pagamento em atraso pelo requerente da fatura que venceu em 

10/05/2019, no valor de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito 

centavos), que era composta somente pela cobrança dos serviços de 

SMS Club Mais, Club+ Odonto e anuidade do cartão, sendo que a primeira 

parcela da compra só foi cobrada na fatura do mês posterior. Portanto, o 

fato é que a cobrança dos valores incidentes nas faturas decorrem de 

serviços cujo os contratos foram devidamente assinados pelo autor, que, 

inclusive, confessou por ocasião da audiência de instrução e julgamento 

que assinou os documentos juntados pelas requeridas. Na verdade, o que 

se tem na presente ação é que autor sustenta que assinou sem saber o 

que estava assinando, que não houve informação clara pela ré, 

invocando, assim, vício do consentimento, especificamente o “erro ou 

ignorância”. Ocorre que os mesmos não se presumem, necessitam ser 

provados. Por outro lado, há de se destacar que o autor assinou 06 

instrumentos contratuais que impõem obrigações diversas, sem ler 

qualquer um deles, o que, por si só, não configura vício de consentimento 

que anula o negócio. Trata-se de falta de cautela ou de diligência, 

simplesmente. Ademais, muito embora o reclamante alegue que solicitou o 

cancelamento dos contratos por diversas vezes, não juntou nenhum 

protocolo nos autos, de forma que os valores cobrados nas faturas. bem 

como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes se mostrou 

legítima, não existindo o que indenizar. Assim, comprovada a contratação 

dos serviços na forma cobrada, de rigor a procedência do pedido 

contraposto, no valor de R$ 1.101,70 (um mil, cento e um reais e setenta 

centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 1.101,70 (um 

mil, cento e um reais e setenta centavos), quantia que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DAMBROS (REQUERENTE)

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 SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

POSTO 10 DIAMANTINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002604-55.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE MAURO DAMBROS 

REQUERIDO: POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte autora e a ré Banco 

Santander compuseram acordo dando plena, geral e irrevogável quitação 

a todos os pedidos da ação, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, 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

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005516-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CARLINDA FERREIRA COSTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO COSTENARO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre o Estudo Psicossocial sob ID 

27494728, no prazo de 15 dias.

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

Processo Número: 1002610-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. C. (AUTOR(A))

A. G. R. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para manifestar no feito requerendo o que de direito 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000498-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para que atualize o valor do débitos, no prazo de 15 

dias.

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

Processo Número: 1007960-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. P. A. (REU)

 

Intimar a parte autora para, querendo, manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000870-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA RODRIGUES OAB - 040.693.991-86 

(REPRESENTANTE)

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. N. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000870-36.2020.8.11.0037. 

H.S REPRESENTANTE: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES EXECUTADO: 

ANDRE LUIS NUNES MIRANDA Vistos etc. Considerando a divergência de 

endereço do exequente entre este processo e o de n. 

1030171-50.2019.8.11.0041, vez que na exordial deste declara ser na 

comarca de Cuiabá/MT, enquanto na ação de divórcio n.º 

1030171-50.2019.8.11.0041 infere-se ser nesta cidade – (distribuída em 

Cuiabá em 10/07/2019, e declinada a competência para esta comarca de 

Primavera do Leste/MT em 24/09/2019), intime-se a parte exequente para 

que emende a petição inicial nos termos do art.321, CPC[1] no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos os documentos necessários para a 

propositura da ação[2] (comprovante de endereço atualizado), sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Procedida a emenda, sendo o endereço 

do exequente nesta comarca, por medida de economia e celeridade 

processual, defiro, desde já, a intimação do devedor com as advertências 

legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos 

devidos, nos termos da inicial, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título, bem como de 

lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do 

artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de Processo Civil. Caso o executado não 

seja localizado, dê-se vista a exequente para requerer o que entender de 

direito. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 30/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

[2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000896-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. N. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000896-34.2020.8.11.0037. 

H.S EXEQUENTE: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES EXECUTADO: 

ANDRE LUIS NUNES MIRANDA Vistos etc. Considerando a divergência de 

endereço do exequente, pois na exordial declara ser na comarca de 

Cuiabá/MT, enquanto na ação de divórcio n.º 1030171-50.2019.8.11.0041 

– (distribuída em Cuiabá em 10/07/2019, e declinada a competência para 

esta comarca de Primavera do Leste/MT em 24/09/2019), nesta cidade e 

comarca, assim, intime-se a parte exequente para que emende a petição 

inicial nos termos do art.321, CPC[1] no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos os documentos necessários para a propositura 

da ação[2] (comprovante de endereço atualizado), sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Procedida a emenda, sendo o endereço do 

exequente nesta comarca, defiro, desde já, a intimação do devedor para 

efetuar o pagamento do débito atualizado, decorrente da pensão 

alimentícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e pagamento de honorários advocatícios na mesma 

percentagem, bem como de posterior penhora, nos termos do artigo 523, 

§1º, do CPC, advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o prazo para o 

pagamento do débito in albis, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o 

executado apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, do 

mesmo diploma legal. Decorrido o prazo para pagamento e impugnação, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, nos 

termos do §3º, do artigo 523, do CPC. Não sendo localizado o executado 

no endereço obtido, dê-se vista à parte autora para requerer o que 

entender de direito. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30/03/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003197-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DIAS LOPES (REQUERENTE)

KAROLANNY APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

R. N. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

de direito no prazo de 5 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001593-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - MT257907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA 

(DEPRECADO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (DEPRECADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 30689127.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000569-89.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

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

WAGNER ALVES BORGES (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 28867312.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000653-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento das custas processuais e da 

diligência do oficial de justiça através de guia de arrecadação, nos termos 

do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual 

deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar 

da decisão do Id 29002048

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000705-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FORTALEZA AGRICOLA NORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO SILVA JUNIOR OAB - GO43625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NOGUEIRA JUNIOR (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 29065103

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001851-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

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:

PANTUR TURISMO LTDA - ME (REU)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca da negativa de citação, 

conforme A.R. juntado sob a id. 9553623, no prazo de dez dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000619-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA CAMPANHA BESERRA OAB - SP215934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME (REQUERIDO)

ANDERSON SOARES FERNANDES (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 29002043

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000737-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GORETE SHIUS BRESOLIN (REQUERENTE)

NELSON BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LEONARDO BRESOLIN OAB - PR93795 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA (REQUERIDO)

VAGNER DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento das custas processuais bem 

como a 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 29139569.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000883-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS 

DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS 

PR/SC/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GUSTAVO CEZAR (REQUERIDO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (REQUERIDO)

MELISSA CEZAR (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 29355962.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005925-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PINE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO OAB - SP98473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE VIAN (REQUERIDO)

 

RENOVO a intimação para 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002857-44.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Natalia Helena 

Neves Martinez Goncalves Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Natalia Helena Neves 

Martinez Goncalves em face de Porto Seguro Cia. de Seguros, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num. 21910340). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. È O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais, eis que o pedido de desistência 

ocorreu antes da integralização da relação jurídica processual. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 271 de 527



Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002823-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

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 

1002823-69.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Andrei Vinicius Gomes de Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por 

Andrei Vinicius Gomes de Oliveira em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes do 

recebimento da petição inicial, a parte autora foi instada a comprovar o 

regular protocolo do requerimento administrativo, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25764619). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Não comprovado o regular requerimento administrativo, indefiro a 

petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do Código de Processo Civil e 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo estatuto legal. 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), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004549-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMA - SERVICOS OFICINA E MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004549-78.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA REQUERIDO: SOMA - SERVICOS OFICINA E 

MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004473-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUS VIA NOBRE LTDA (IMPUGNADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004473-54.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: PNEUS VIA NOBRE LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004593-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sinésio Batista Araújo (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004593-97.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: SINÉSIO BATISTA ARAÚJO Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 
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macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA MARTA DUNZER OAB - SC29690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO PADILHA (REU)

 

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 

1003381-41.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança Requerente: Recicle 

Catarinense de Resíduos Ltda. Requerida: Cesar Augusto Padilha Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Recicle Catarinense de 

Resíduos Ltda. em face de Cesar Augusto Padilha, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transigiram (Num. 25165771), postulando pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004609-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO COZZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004609-51.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA REQUERIDO: DORVALINO COZZA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 
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Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004943-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004943-22.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: David de Souza 

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 
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os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001411-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001411-06.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Iolanda 

Aparecida Dalsoto Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DUTRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001299-37.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Juliano Dutra 

Rodrigues Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004607-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOZAR BARBOSA FERREIRA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004607-81.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: MOZAR BARBOSA FERREIRA Vistos etc. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 
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0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

bem como o recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata 

conclusão. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o 

Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, 

vista ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (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))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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 

1002705-64.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Adilson Ferreira de Jesus Requerida: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Adilson Ferreira de Jesus 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento do 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 28/12/2016, 

quando trafegava com sua motocicleta pela Avenida dos Trabalhadores, 

em Primavera do Leste -MT. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a falta de nexo de causalidade entre a 

invalidez e o acidente noticiado, bem como que o valor indenizatório deve 

ser aplicado de acordo com a necessidade da lesão (Num. 10675436). 

Perícia médica inclusa (Num. 20394679). As partes manifestaram quanto 

ao laudo pericial (Num. Num. 16454483 e Num. 23008922). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do 

requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular 

requerimento administrativo, sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de 

Atendimento do SAMU nº8427, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial (Num. 8737443). Outrossim, o dano decorrente 

foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito 

judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade média (75%) em punho joelho esquerdo (70%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, o qual 

não foi impugnado pelas partes. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 
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Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Adilson Ferreira de Jesus em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento da 

indenização por invalidez no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no 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 R$ 2.000,00 (dois mil reais, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do 

prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004605-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PEDRO ALVIM LOPES (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004605-14.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ESPOLIO DE PEDRO ALVIM LOPES Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária 

Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004511-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDACAO DOM CABRAL (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004511-66.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: FUNDACAO DOM CABRAL Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004615-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004615-29.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Joel Martins Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Joel Martins em face Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do trâmite processual, a parte executada realizou o 

pagamento do débito (Num. 25094820), com levantamento do numerário 

pela parte exequente (Num. 2808043). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isso posto, extinto o 

crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. 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: 1004569-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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 

1004569-40.2017.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Patrícia de Oliveira Martins Requerida: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Patrícia de Oliveira Martins 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento do 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 
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a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 12/05/2017, 

quando trafegava com sua motocicleta pela Avenida Gutierrez, em 

Primavera do Leste -MT. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a falta de nexo de causalidade entre a 

invalidez e o acidente noticiado, bem como que o valor indenizatório deve 

ser aplicado de acordo com a necessidade da lesão (Num. 11033423). 

Perícia médica inclusa (Num. 13445744). As partes manifestaram quanto 

ao laudo pericial (Num. Num. 13624270 e Num. 13749929). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do 

requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular 

requerimento administrativo, sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de 

Atendimento do Pronto Atendimento Municipal nº35850, confeccionado em 

data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade média (50%) em pé direito (50%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, o qual 

não foi impugnado pelas partes. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Patricia de Oliveira Martins em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento da 

indenização por invalidez no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$ 

2.000,00 (dois mil reais, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo 

requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de remessa 

dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002187-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMIRO MARTINS FELEX & CIA LTDA - ME (REU)

 

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 

1002187-74.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Monitória Requerente: Açofer 
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Indústria e Comércio Ltda. Requerido: Rosemiro Martins Felex Ltda. ME 

Vistos etc. Trata-se de ação monitória proposta por Açofer Indústria e 

Comércio Ltda. em face de Rosemiro Martins Felex Ltda. ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transacionaram, requerendo a suspensão processual 

(Num.10570333). Cumprida a obrigação, a parte autora postulou pela 

extinção processual, tendo em vista o cumprimento da obrigação 

(Num.18403419). Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios consoante pactuado. 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: 1004363-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SANTOS TEIXEIRA (REU)

 

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 

1004363-26.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança Requerente: Banco 

Bradesco Cartões S/A Requerido: Everton Santos Teixeira Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Banco Bradesco Cartões S/A 

em face de Everton Santos Teixeira, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, 

requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil (Num.22335531). Formalizados os autos, vieram 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, 

homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios 

consoante pactuado. 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004489-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004489-08.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 
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para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004492-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (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 

1004492-94.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória c/c Indenização 

Requerente: Pablo Costa Escobar Requerida: Iharabras S/A indústrias 

Químicas Vistos etc. Trata-se de ação declaratória c/c indenização 

proposta por Pablo Costa Escobar em face de Iharabras S/A indústrias 

Químicas, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes da 

integralização da relação jurídica processual, a parte autora desistiu da 

ação (Num.24043594). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora. 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004531-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004531-57.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004861-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (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 

1004861-25.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Cautelar Antecedente 

Requerente: Pablo Costa Escobar Requerido: Nidera Sementes Ltda. 

Vistos etc. Trata-se de ação cautelar antecedente proposta por Pablo 

Costa Escobar em face de Nidera Sementes Ltda., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Deferido o pedido requerido em caráter antecedente, a 

parte autora foi intimada para formular o pedido principal, nos moldes dos 

artigos 308 do Código de Processo Civil (Num.10470884), permanecendo 

inerte, conforme certidão inclusa (Num.172910296), sendo então 

determinada a intimação nos moldes do artigo 10 do Código de Processo 

Civil (Num.23863865), limitando-se a parte a postular pelo cumprimento da 

determinação de citação (Num.24043615). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Nos 

termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela 

cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 

30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 

deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, cessando a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo 

legal (CPC, art.309, I). O cumprimento da determinação legal não está 

atrelado, a toda evidência, à citação da parte contrária, tratando-se de 

ônus que compete ao autor da ação. Isso posto, não formulado o pedido 

principal, indefiro a petição inicial, nos moldes do artigo 308 c/c artigo 330, 

I e §1º, I, ambos 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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004545-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELOI BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004545-41.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA REQUERIDO: LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003890-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEDRO 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 

1003890-40.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Busca e Apreensão 

convertida em Execução por Quantia Certa Exequente: BV Financeira S/A 

Executado: Sebastião Pedro dos Santos Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão convertida em execução por quantia certa proposta 

por BV Financeira S/A em face de Sebastião Pedro dos Santos, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transacionaram, requerendo a extinção processual, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (Num.24554865). 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre as 

partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Baixe-se eventual medida 

judicial restritiva. Custas processuais e honorários advocatícios conforme 

pactuado. 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004510-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARIO VALE DO ARAGUAIA S/A (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004510-81.2019.8.11.0037. IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE 

DO ARAGUAIA LTDA - ME, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: CALCARIO 

VALE DO ARAGUAIA S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005832-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO GONCALVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

1005832-73.2018.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Hiago Gonçalves de 

Aguiar Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais proposta por Hiago Gonçalves de Aguiar 

em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes da integralização da relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num.29843234). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da 

ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, diante do 

deferimento da assistência judiciária (CPC, art.98). 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001851-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR(A))

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:

PANTUR TURISMO LTDA - ME (REU)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca da negativa de citação, 

conforme A.R. juntado sob a id. 9553623, no prazo de dez dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004465-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICADORA UNIAO LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004465-77.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RETIFICADORA UNIAO LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária 

Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004539-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)
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ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004539-34.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: CADORE BIDOIA & CIA LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004527-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE F. M. SAUD - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004527-20.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: FELIPE F. M. SAUD - EPP Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 
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LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004509-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004509-96.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 
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benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004501-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004501-22.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL 

INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA S.A. Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004786-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

 

Processo nº 1004786-49.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais 

Requerente: Ronan Francisco de Oliveira Requerida: Porto Seguro Cia de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Ronan 

Francisco de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

objetivando o recebimento do seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 05/05/2018, quando trafegava com sua motocicleta 

pela Rua Murici, em Primavera do Leste -MT, bem como que, em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez 

permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, 

arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para 

a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização de pedido 

administrativo de forma regular. No mérito, aponta a falta de nexo de 

causalidade entre a invalidez e o acidente noticiado, bem como que o valor 

indenizatório deve ser aplicado de acordo com a necessidade da lesão 

(Num. 18153305). Perícia médica inclusa (Num. 17593517). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 19265369 e Num. 

19464154). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das 

preliminares Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que 

a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do 

polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal nº123988, confeccionado em data contemporânea 

ao acidente noticiado na inicial (Num. 14115064). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade intensa (75%) em punho direito (25%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Ronan Francisco de Oliveira em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento 

da indenização por invalidez no valor de R$ 2.531.25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
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insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004601-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MEYER (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004601-74.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: CARLOS MEYER Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004521-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS FOLONI (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004521-13.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: JOSE MARCOS FOLONI Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 
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Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005820-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARTURO GALEB 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005820-59.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Leandro Arturo Galeb Batista Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e 

CIA. Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da 

necessidade do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte 

autora para que protocole o pedido administrativamente, a contar da 

intimação, o qual deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial 

de constatação da recusa administrativa, especificamente em nome da 

parte autora ou comprove o protocolo por meio do envio de e-mail, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou 

aportando aos autos o protocolo administrativo ou comprovação da 

recusa, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004451-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (IMPUGNADO)

 

Processo nº 1004451-93.2019.8.11.0037 (PJe) Impugnação de Crédito 

Impugnante: Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda. Impugnado: Millano 

Distr. De Auto Peças Ltda. Vistos etc. A pretensão à gratuidade da justiça 

fundamenta-se na necessidade do ajuizamento de mais de 230 incidentes, 

com custo individual no valor de R$ 92,04 (noventa e dois reais e quatro 

centavos). Primeiramente, observando o caso sob a ótica do direito ao 

benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e 

fundamental do cidadão e da pessoa jurídica. O legislador constituinte, 

para viabilizar o acesso à justiça, disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência 

judiciária, garantia esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República 

e vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da Lei n.º 

1.060/50. No caso dos autos, o pedido de gratuidade não comporta 

deferimento diante da situação de capacidade econômica apurada, com 

passivo recuperável superior a R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de 

reais), o qual revela o perfil macroeconômico da postulante, incompatível 

com a figura da pessoa economicamente necessitada. Embora seja crível 

a dificuldade financeira da recuperanda, o valor das custas processuais 

relativas aos incidentes, acaso ajuizados, não superaria a importância de 

R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor manifestamente irrisório diante 
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da estrutura econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o 

deferimento da recuperação judicial não gera, automaticamente, o 

deferimento da assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à 

efetiva comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito 

da Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não 

comprovados os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE 

SERÇÃO. CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO 

ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 

11.101/2005. 1. O v. Acórdão Regional concluiu que o benefício de 

isenção do pagamento de custas e depósito recursal não se aplica às 

empresas em recuperação judicial, mas apenas as com falência 

decretada, não conhecendo do recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão 

regional mostra-se em consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o 

processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 

4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em 

ofensa aos dispositivos constitucionais e legais apontados. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, 

Relator Desembargador Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos 

Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A concessão da gratuidade 

da justiça no âmbito desta Justiça Especializada sempre esteve 

relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, que, 

impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por ver 

restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria vem 

declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

bem como o recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata 

conclusão. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o 

Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, 

vista ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006530-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON HORACIO BARBOSA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006530-79.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança (Seguro - DPVAT) 

Requerente: Edilson Horácio Barbosa Requerida: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

(Seguro - DPVAT), proposta por Edilson Horácio Barbosa em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, objetivando o 

recebimento do seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 21 de maio de 16/01/2016, em Primavera do Leste -MT. Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometida por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

requerida contestou a ação, arguindo a ausência de nexo causal entre o 

dano e o acidente, bem como postulou pela necessidade de produção de 

prova pericial (Num.16865191). Perícia médica inclusa (Num. 24007850). 

As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 25114888 e 

Num. 25159888). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. 

do mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das 

exigências legais para a concessão da indenização vindicada. 

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das 

premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz 

jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de 

veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento 

deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor em via 

terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano 

decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos de Ficha de Atendimento do Pronto Atendimento Municipal nº 

304703, confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na 

inicial (Num. 15454975). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior esquerdo (70%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por Edilson Horácio Barbosa em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento da indenização por invalidez no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do 

decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ARAUJO MONTEIRO (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 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004778-72.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Everaldo Araújo Monteiro Requerida: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Everaldo Araújo Monteiro em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o recebimento do 

seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz 

o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 08/04/2018, 

quando trafegava com sua motocicleta pela BR 070, em Primavera do 

Leste -MT. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a falta de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente noticiado, bem como que o valor indenizatório deve ser aplicado 

de acordo com a necessidade da lesão (Num. 15344266). Perícia médica 

inclusa (Num. 17592353). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial 

(Num. Num. 17607683 e Num. 17882507). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento administrativo 

A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, sendo desnecessária a conclusão do respectivo 

indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação ofertada 

denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a 

preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em 

retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder 

Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de 

Atendimento do SAMU nº4927, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade intensa (75%) em ombro direito (25%), conforme tabela 

emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 
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PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Everaldo Araújo Monteiro em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento da 

indenização por invalidez no valor de R$ 2.531.25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004771-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004771-80.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Antônio Kleber Bezerra do Nascimento Requerida: Porto Seguro Cia de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Antônio Kleber 

Bezerra do Nascimento em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

objetivando o recebimento do seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 08/04/2018, quando trafegava com sua motocicleta 

pela Rua dos Trabalhadores, em Primavera do Leste -MT. Afirma, 

outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, 

foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência 

da realização de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta 

a falta de nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente noticiado, 

bem como que o valor indenizatório deve ser aplicado de acordo com a 

necessidade da lesão (Num. 14951526). Perícia médica inclusa (Num. 

16959059). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 

17592323 e Num. 17973301). Formalizados os autos, vieram conclusos 

para sentença. das preliminares Do requerimento administrativo A parte 

autora comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, sendo 

desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, 

insta consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há que se falar em 

alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 
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parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos de Ficha de Pronto Atendimento Municipal nº 115726, 

confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade intensa (75%) 

em ombro direito (25%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Antônio Kleber Bezerra do Nascimento em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento da indenização por invalidez no valor de R$ 2.531.25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 

do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do 

decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002072-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

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 

1002072-19.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Biavatti Transportes de Diesel Ltda. Executado: 

Odair José Dauek Wojciechowski Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial proposta por Biovatti Transportes de Diesel 

Ltda. em face de Odair José Dauek Wojciechowski, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transacionaram, sendo o acordo homologado e determinada a suspensão 

processual, nos moldes do artigo 313, II c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil (Num.24741876). A parte autora postulou pela extinção 

processual, tendo em vista o cumprimento da obrigação (Num.27152645). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Satisfeita a obrigação pelo pagamento, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, c/c 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios consoante pactuado. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 
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Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002093-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRILENE GUIMARAES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

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 

1002093-58.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Dano Moral e Material Requerente: Adrilene Guimarães 

Cardoso Requerida: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material proposta por 

Adrilene Guimarães Cardoso em face de Telefônica Brasil S/A, ambas 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes da integralização da relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num.27322078). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da 

ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BREVES WASHINGTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDER DIAS OAB - SP181905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANÉSIO RIETH (EXECUTADO)

JOHN ALBERTO LEHNEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/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 

1000658-15.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Fábio Breves Whashington Executados: Anésio 

Rieth e John Alberto Lehnen Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta por Fábio Breves Whashington em face de 

Anésio Rieth e John Alberto Lehnen, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

assumindo o executado Anésio Rieth o pagamento da integralidade da 

dívida, requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil (Num.29673110). Formalizados os autos, 

vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, 

homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários na forma do 

artigo 90, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004097-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FONSECA & MONTEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEI CRISTIANO SAPIECINSKI (EXECUTADO)

VANUSA DE SOUZA GONCALVES SAPIECINSKI 97061581115 

(EXECUTADO)

 

PJe nº 1004097-05.2018.8.11.0037 Cumprimento de Acordo Homologado 

Judicialmente Exequente: Fonseca & Monteiro Ltda. Executados: Vanusa 

de Souza Gonçalves Sapiecinski e Outro Vistos etc. Havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004375-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO TEIXEIRA ALIMENTOS (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004375-69.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

JOSE ROBERTO TEIXEIRA ALIMENTOS Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 
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LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001563-54.2019.8.11.0037 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Requerente: Itaú Seguros 

de Autos e Residência S.A. Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 5 (cinco) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005973-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KUCHLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FREIRE LIMA REIS OAB - AL16815 (ADVOGADO(A))

 

PJe nº 1005973-92.2018.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: Mário 

Kuchla Requerida: Armando Velho de Oliveira Vistos etc. Indefiro a 

inclusão da terceira Sandra Terezinha Nauroski Kuchla no polo ativo da 

ação monitória ante a ausência de litisconsórcio necessário. Ouça-se a 

parte autora/embargada sobre os documentos apresentados pela parte 

requerida/embargante, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). Intimem-se 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

 

PJe nº 1001894-36.2019.8.11.0037 Ação Ordinária de Cobrança 

Requerente: Caldeira & Amorim Ferreira Ltda. Requerida: Cooaleste – 

Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso Vistos 

etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA (REU)

 

PJe nº 1000123-86.2020.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Perdas e Danos Requerente: Jailton da Silva Lima Requerido: Luz do Sol 

Energia Solar Ltda. ME Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c perdas proposta por Jailton da Silva Lima em face de Luz do Sol 

Energia Solar Ltda. ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 
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pretensão material fundamenta-se, em síntese, no contrato particular de 

compra e venda e prestação de serviço, cujo objeto é um gerador de 

energia solar fotovoltaica e sua respectiva instalação, em 10 de novembro 

de 2018, no valor de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), para a 

produção de 7.500 (sete mil e quinhentos) Kw de energia mensais. A 

causa de pedir são as avarias provocadas na estrutura do prédio do 

estabelecimento comercial por ocasião da instalação do equipamento, o 

atraso na instalação, bem como a insuficiência da geração da energia 

produzida, não correspondente com a energia contratada. Diante da 

qualificação da parte como empresário e o relato da aquisição de um 

gerador de energia solar, cujo contrato de compra e venda e prestação de 

serviços é no montante de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil) reais, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo, o autor foi intimado para comprovar os pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade, nos moldes do artigo 99, §2º, do Código 

de Processo Civil. Em manifestação processual, a parte autora sustentou 

que a singela condição de empresário não lhe garante riquezas 

financeiras, afirmando que sua renda mensal é de um salário mínimo. 

Aduziu, ainda, que o equipamento foi financiado por instituição financeira, 

cujo pagamento será honrado, mês a mês, por anos. Para comprovar a 

assertiva, apresentou recibo pró-labore. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O artigo 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. A declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem 

mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros 

elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à 

parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento ou revogação. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de 

hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos 

que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da 

benesse.II – Diante dos rendimentos do agravante, é plenamente possível 

o pagamento das custas processuais exigidas, de modo que, o 

indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia 

conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das 

pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, 

apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir 

que efetue o pagamento das custas processuais.II - In casu, nada 

convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria 

natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, 

pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, proveito 

econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), de 

modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 

Embora seja cediço que a singela condição de empresário não assegure 

renda financeira elevada, não é crível a arguição de hipossuficiência 

financeira para adimplemento das custas processuais. Com efeito, a 

opção pela aquisição de equipamento de elevado valor (R$204.000,00), 

ainda que mediante financiamento bancário, denota que o autor tem 

condições para custear as despesas processuais. De fato, a assunção 

de responsabilidade financeira (parcelas do financiamento bancário) para 

compra de insumo não essencial à atividade comercial (embora útil), qual 

seja, gerador de energia solar fotovoltaica e sua respectiva instalação, 

demonstra certa margem de liberalidade financeira, máxime quando tal 

deliberação empresarial pressupõe capacidade financeira do empresário. 

Insta salientar que o escopo da lei, ao conceder os benefícios da 

gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se 

socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira. 

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação 

da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001402-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA SILVA COSTA EVANGELISTA (EXECUTADO)

AUTO POSTO ISABELLA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição das cartas 

precatórias expedidas (ids 10282151 e 10282166) e diligenciar seu 

cumprimento, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005087-93.2018.8.11.0037

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:

LUCIANO ANDOLHE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005087-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A):  ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE RÉU: 

LUCIANO ANDOLHE Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MARTINAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da certidão para fins do art. 

828 do CPC, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, 

no prazo de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004783-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TADEU 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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004783-94.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Gelson Tadeu da Silva Requerida: Porto Seguro CIA. 

de Seguros Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Porto Seguro CIA. de Seguros em face da sentença prolatada nos autos, 

visando sanar contradição, consistente na correta porcentagem dos 

honorários sucumbenciais, ante a discrepância entre o valor redigido em 

numeral 15% e por extenso 10% (Num. 28810543). Instada a 

manifestar-se a parte embargada, postulou pela rejeição dos embargos 

opostos (Num. 29112956). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob 

tal conjuntura jurídica, há contradição passível de suprimento por meio do 

presente recurso. Isso posto, acolho os embargos de declaração opostos 

e o altero o trecho: “Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.” PARA: “Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.” Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006411-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (REQUERIDO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

PJE nº 1006411-84.2019.8.11.0037 Carta Precatória Deprecante: 22ª Vara 

Cível da Comarca de São Paulo (SP) Vistos etc. Embora a parte exequente 

tenha postulado pela devolução da carta precatória (Num. 28899971), o 

objeto deprecado abrange o praceamento. Destarte, oficie-se ao Juízo 

Deprecante, via malote digital, solicitando informação quanto ao 

desinteresse no cumprimento integral da carta precatória (praceamento), 

inclusive pela eventual pretensão de adjudicação pela parte credora. 

Expirado o prazo normativo sem manifestação, devolva-se, com as baixas 

e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006045-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDINEIA RODRIGUES DOS PASSOS (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:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006045-16.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerentes: Eudineia Rodrigues dos Passos e Outro Requerida: 

Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Oficie-se ao Instituto Nacional do 

Seguro Social para prestar informações, apontando todos os dependentes 

do de cujus Valdécio Vieira de Carvalho, em 15 (quinze) dias. Aportando 

as informações inclusas, intimem-se as partes para regular manifestação, 

no prazo legal. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004513-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004513-36.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004768-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOHDAN BARANHUK DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data os Advogados das partes ficam INTIMADOS para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004897-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 20259234.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004901-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI (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 20351205.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005126-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 20616472.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO DO CARMO ONOFRE (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 20384744.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005148-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARIA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que nesta data o Advogado da parte requerida fica INTIMADO 

para pagamento do saldo remanescente do valor da execução, sob pena 

de multa de 10% (Artigo 523 § 1º do CPC), no valor de R$ 734,26 

(setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004903-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

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

 

Certifico que nesta data o Advogado da parte requerida fica INTIMADO 

para pagamento do saldo remanescente do valor da execução, sob pena 

de multa de 10% (Artigo 523 § 1º do CPC), no valor de R$ 248,92 

(duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. V. D. C. -. S. V. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. B. J. (EXECUTADO)

O. D. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

R. P. D. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício nº 124/2020 Primavera do Leste - MT, 30 de 

março de 2020. Referência: Carta Precatória: 1000234-75.2017.8.11.0037 

(nosso) Processo de origem: 2137-37.2017.811.0014 (Código 77293) 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR, OSVALDO DE SOUZA 

BRITO Senhor(a) Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria que a carta 

precatória relativa ao processo supra foi distribuída neste Juízo sob o 

número 1000234-75.2017.8.11.0037 e solicito que futuros pedidos de 

informações ou de devolução sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Solicito informações 

sobre o cumprimento da Carta Precatória.. Atenciosamente, DOCUMENTO 

ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". AO(À) 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE POXORÉO - MT Sede do Juízo e informações: Prédio do 

Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005333-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA LUVISON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVANI ALBERTO DAMO OAB - MT14927/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 

1005333-26.2017.8.11.0037 (PJe) Embargos de Declaraçã o 

Embargante/Embargado: Lorena Luvison da Silva Embargado/Embargante: 

Valdeci Antônio Guadagnin Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento à 

exceção de pré-executividade (Num.16530237). A parte executada opôs 

embargos de declaração sob o fundamento de omissão, consistente na 

ausência de deliberação sobre os honorários incidentes no cálculo 

preambular (Num.20326196). A seu turno, a parte exequente opôs 

embargos de declaração, sob o fundamento de omissão, consistente na 

previsão contratual de acordo em relação a incidência de juros moratórios 

e honorários advocatícios (Num.20382243). Intimadas as partes para 

manifestarem, o exequente/ embargado asseverou tratarem de embargos 

protelatórios (Num.23991683). Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. (i) Embargos opostos 

por Valdeci Antônio Guadagnin Há, de fato, omissão na decisão judicial, 

consistente na ausência de pronunciamento específico sobre a 

impossibilidade de incidência dos honorários advocatícios no cálculo 

prefacial. Nesse passo, os honorários advocatícios relativos à ação de 

execução foram fixados judicialmente, motivo pelo qual deve ser afastada 

a possibilidade de incidência em duplicidade. (ii) Embargos opostos por 

Lorena Luvison da Silva Inobstante a argumentação articulada nos 

embargos declaratórios, a questão suscitada não revela efetiva omissão 

no ato decisório. Isso porque a decisão objurgada foi absolutamente clara 

ao consignar a impossibilidade de incidência dos encargos de juros 

moratórios sobre o produto in natura, sendo necessário proceder a prévia 

conversão da obrigação, já que o acordo entabulado entre as partes não 

previu quantia certa como forma alternativa de adimplemento do negócio, 

ou o valor das sacas de soja. Veja: “(...) A obrigação exequenda, 

conforme previsão contratual, consiste no “confessa, declara dever e se 

obriga a entregar à credora, irretratável e irrevogavelmente, a quantidade 

de 103.680 Kg (cento e três mil, seiscentos e oitenta quilogramas) de soja 

em grãos, safra 2016/2017, tipo exportação, padrão CONCEX, com até 

14,0% (quatorze por cento) de umidade, até 1,0% (um por cento) de 

impurezas e matérias estranhas, até 8,0% (oito por cento) de avariados, 

equivalente a 1.728 (mil, setecentos e vinte e oito) sacas de 60Kg cada, 

correspondentes ao valor principal atualizado do saldo de produto soja 

descrito na cláusula anterior, acrescido de encargos pactuados 

resultantes da mora, calculados em produto do mesmo gênero e qualidade 

especificados neste instrumento, cujo ‘Produto’ o Devedor se compromete 

em entregar diretamente em favor da Credora, livre de frete, armazenagem 

e impostos.” (Num.10627649). Conforme registrado, o mencionado 

contrato estipulou a obrigação de entrega de coisa certa de 1.728 (mil, 

setecentos e vinte e oito) sacas de soja, conforme padrão descrito no 

termo, a ser adimplida até 30 de abril de 2017 (Num.10627649 – pág. 2). 

Contudo, deixou de prever quantia certa como forma alternativa de 

adimplemento, ou o valor das sacas de soja, limitando-se a instituir 

contrato de arrendamento exclusivo de entrega de coisa incerta, qual seja: 

soja in natura com as especificações do contrato. Ocorre que o credor 

deu início à execução de entrega de coisa incerta e, embora advertido da 

impossibilidade de incidência de juros e encargos sobre o produto em 

natura, adicionou ao cálculo exequendo os supracitados encargos, 

ignorando a natureza da obrigação ou a necessidade de liquidação. 

Embora a parte tenha considerado as expressões contratuais “no caso de 

inadimplemento da obrigação incorrerá o devedor em multa moratória 

convencional de 10% (dez por cento) do valor da obrigação, além de juros 

moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) e despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais e honorários advocatícios desde já pré-fixados em 20% 

(vinte por cento), sendo todos encargos calculados em produto do mesmo 

gênero e qualidade especificados neste instrumento” para conduzir o 

pleito executório, é evidente que se tratou de equívoco na interpretação 

das disposições legais aplicáveis. Isso porque, nos moldes do artigo 407 

do Código Civil, ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor 

aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às 

prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor 

pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. 

O dispositivo legal é absolutamente inequívoco quanto a incidência de 

juros moratórios em relação às prestações de outra natureza, isto é, não 

pecuniárias, podendo, em tese, incidir sobre o produto in natura, desde 

que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, 

arbitramento, ou acordo entre as partes. Nesse sentido: “O art.407 do 

Código Civil mostra quão veemente foi a mudança de critério do legislador, 

quanto à legitimidade da cobrança dos juros. Ainda que se não alegue 

prejuízo (diz citada regra), é obrigado o devedor aos juros da mora. Pois a 

lei presume que a conservação pelo inadimplente, do capital pertencente 

ao credor, implica perda para este e lucro para aquele, de modo que impõe 

ao primeiro o dever de indenizar o segundo, o que é feito pelo pagamento 

dos juros legais. E mais: o legislador não considera apenas as dívidas 

líquidas em dinheiro, mas as prestações de quaisquer natureza, uma vez 

que lhe esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento 

ou acordo entre as partes. Quanto as obrigações de outra natureza, que 

não as de dinheiro, os juros começam a correr desde que lhes seja fixado 

o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as 

partes, pois antes desse momento era impossível o seu curso.” 

(Rodrigues, Silvio, 1917 – Direito civil / Silvio Rodrigues. São Paulo: 

Saraiva, 2002). Destarte, é juridicamente inviável a incidência de juros 

moratórios sobre a soja in natura, diante da ausência de fixação de valor 

pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, 

pois conforme já ressaltado, o acordo deixou de prever quantia certa 

como forma alternativa de adimplemento, ou o valor das sacas de soja, 

limitando-se a instituir contrato de arrendamento exclusivo de entrega de 

coisa incerta. Aos operadores do direito não é esperada a interpretação 
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meramente literal dos dispositivos, mas que seja realizada de maneira 

sistemática e teleológica, considerando o ordenamento em que está 

inserida e a finalidade para a qual se destina, impedindo-se, assim, a 

formação de antinomias aparentes. Nessa linha de intelecção, é evidente 

que a negociação se pautou na prestação convertida, pois entabulado tão 

somente a obrigação de entrega de coisa incerta, no percentual e limites 

acordados. Inclusive, como não houve qualquer pronunciamento judicial 

quanto a declaração de rescisão dessa obrigação, não foi consignado 

qualquer valor em prestação alternativa. Não por outra razão, se 

determinou a adequação do cálculo exequendo quando do recebimento da 

inicial, mantendo o autor a incidência dos encargos na emenda da inicial, 

mediante operação manifestamente equivocada de inclusão dos 10% da 

multa e 20% de honorários sobre as 1.728 sacas de soja, representadas 

equivocadamente em reais (R$), com total, novamente equivocado, de 

2.280,96 sacas de soja, representadas em reais (R$). Destarte, a 

natureza jurídica da tutela jurisdicional não está vinculada à nominação 

dada pelo autor à ação, cabendo ao juiz adequar o procedimento previsto 

na lei processual vigente ao pedido formulado pelo autor e, se necessário, 

determinar as correções imprescindíveis ao adequado provimento 

jurisdicional. Nessa senda, obedecendo a um critério de lógica jurídica, o 

Código de Processo Civil dispôs para cada tipo de prestação in executivis 

um correlato meio executório, apto a conduzir a aplicação do direito ao 

mundo dos fatos. A execução para entrega de coisa certa, assim 

entendida como sendo a de entrega de coisa determinada - certum corpus 

distinto das ouras coisas e dos outros indivíduos, e que se diferencia da 

coisa incerta ou da dívida de gênero, em que falta a menção dos 

caracteres individuais[1][1] - tem em vista a sua satisfação pré-dirigida ao 

próprio objeto delineado no título exequendo, ao contrário da execução por 

quantia certa, incidente indistintamente sobre todo e qualquer bem do 

devedor[2][2]. O sistema normativo alusivo a essa tutela jurisdicional 

determina a intimação do devedor para cumprir a obrigação e, acaso não 

cumprida, autoriza a expedição de mandado de busca e apreensão ou a 

imissão na posse em favor do credor, conforme se trate de coisa móvel 

ou imóvel. A entrega da coisa pelo devedor ou o desapossamento 

compulsório, desaguará na lavratura do termo correlato e, pagas as 

despesas do processo, no subsequente fim da execução, ressalvada a 

hipótese de pendência do pagamento de frutos ou ressarcimento de 

prejuízos (NCPC, art.807). A toda evidência, o legislador considerou os 

eventuais prejuízos decorrentes da deterioração da coisa, ausência de 

entrega ou depósito, o desconhecimento do paradeiro do objeto 

perseguido e as dificultadas e dispêndios de uma tutela jurisdicional 

específica, bem como o momento adequado para a apuração dos 

encargos de inadimplência, ao passo que previu ao exequente formular 

liquidação incidental com a conversão da execução de desapossamento 

para quantia certa, a fim de obter a equivalente restituição pecuniária 

quando presentes as perdas e danos decorrentes da tardança. Portanto, 

a adoção escorreita do procedimento normativo também é apta a ensejar o 

alcance da finalidade da execução, bem como em garantir o equilíbrio da 

relação jurídica entre os particulares, evitando o enriquecimento ilícito por 

qualquer das partes e impedindo a obtenção de vantagem indevida pelo 

inadimplente. Logo, tendo em vista que o procedimento executivo não 

observou a forma prescrita em lei (NCPC, art.509), imperativo o 

reconhecimento da questão de ordem e retificação do memorial da 

execução, por flagrante inobservância da norma processual. Note: a parte 

exequente pretende considerar as expressões que pré-estabeleceram 

juros moratórios e despesas judiciais no contrato como suficientes para o 

adimplemento do comando normativo do artigo 407 do Código Civil, 

inclusive utilizando de fonte de informação absolutamente atécnica 

(wikipédia). A decisão embargada elucidou, inclusive, o modo pelo qual a 

incidência dos juros se faria possível, bem como os distintos meios 

executivos (execução para pagar quantia certa, execução para entrega 

de coisa certa, coisa incerta etc.). Destarte, no ponto arguido, não há 

omissão no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante quanto 

ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do 

recurso processual adequado que a parte exequente/embargante deve 

buscar a reforma pretendida. Isso posto, rejeito os embargos declaratórios 

opostos por Lorena Luvison da Silva. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MARTINAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da certidão para fins do art. 

828 do CPC, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001402-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA SILVA COSTA EVANGELISTA (EXECUTADO)

AUTO POSTO ISABELLA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição das cartas 

precatórias expedidas (ids 10282151 e 10282166) e diligenciar seu 

cumprimento, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005087-93.2018.8.11.0037

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:

LUCIANO ANDOLHE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005087-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A):  ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE RÉU: 

LUCIANO ANDOLHE Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006848-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES BADU CAMARA AQUINO (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, contando "endereço insuficiente" Id 
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19369771, requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003859-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCÉLIA (REU)

 

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 

1003859-49.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Despejo c/c Cobrança de 

Aluguel Requerente: Laudelino Marques da Silva Requerida: Jocélia Vistos 

etc. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguel proposta por 

Laudelino Marques da Silva em face de Jocélia, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Antes da integralização da relação jurídica processual, 

a parte autora desistiu da ação (Num.23475462). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais ante o deferimento da 

assistência judiciária (CPC, art.98). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 30 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008058-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARIA MARTINI POSPIECHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação ante a manifestação da parte 

requerente no Id 18773263. pelo desinteresse da mesma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007344-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAGNO CAMPOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo legal, sobre o pedido 

de desistência da parte autora juntada no Id 19754373, requerendo o que 

de direito.

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139017 Nr: 9689-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 9689-86.2014.811.0037, 

Protocolo 139017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139023 Nr: 9695-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 9695-93.2014.811.0037, 

Protocolo 139023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007433-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007433-80.2019.8.11.0037 Ação de Embargos à Execução Embargante: 

Delson Alceno Grohs Embargado: Banco Bradesco S/A Vistos etc. A 

parte embargante limitou-se a afirmar que há ação revisional em trâmite, na 

qual a pretensão do embargante é a revisão das cláusulas contratuais, 

relativas ao título objeto da execução. Não formulou, todavia, o pedido 

declaratório relativo à eventual nulidade de cláusula contratual, tampouco 

da declaração do valor que aponta como correto da dívida, limitando-se a 

postular pela suspensão da execução com fundamento na existência da 

ação revisional. Destarte, intime-se a parte embargante para formular o 

pedido de mérito, em 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 27 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA MATHEUS (EXECUTADO)

L A MATHEUS - ME (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 
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ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001522-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - DF40337 (ADVOGADO(A))

HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA OAB - 786.812.941-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. G. C. D. T. M. (REU)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id.30746122, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002129-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA VENTURA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004664-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (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: 1006038-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA OAB - GO27199 (ADVOGADO(A))

MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA OAB - GO50460 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA OAB - GO50460 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA OAB - GO27199 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-80.2020.8.11.0037

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:

IGOR MATHEUS DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte REQUERIDA para, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar sobre petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004206-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES (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 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004206-19.2018.8.11.0037 

FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 23008002, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30731872, 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 30731872). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000817-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSA M GUZZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000817-60.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO IDELSA M GUZZI Vistos. 

Defiro o requerimento retro e DETERMINO a suspensão do processo por 

01 ano, conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NEOFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VANESSA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000043-30.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NEOFARMA 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME, VANESSA 

PEREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos. Proceda-se a habilitação do credor fiduciário, na 

qualidade de terceiro interessado. Após, aguarde-se a realização da 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007006-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FREITAS DE REZENDE (EXECUTADO)

PAULA FABIANA DE SOUZA (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 : 

1007006-20.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: LEANDRO FREITAS DE REZENDE, PAULA 

FABIANA DE SOUZA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 29155309. Para 

tanto, determino a expedição de ofício a Receita Federal para que preste 

as informações conforme requerido. Sem prejuízo, procedam-se às 

diligências a fim de baixar a restrição no referido veículo no Sistema 

Renajud. Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. 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: 1003975-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRANCISCO LONGHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003975-26.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: IVO FRANCISCO 

LONGHI 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004201-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004201-31.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. REU: 

DELATORRE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000734-10.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK REQUERIDO: 

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Vistos. Proceda-se a busca do endereço 

da parte requerida, através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Determino, ainda, a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço da parte requerida. Com a vinda das 

informações, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000395-85.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADA: CONSTRUTORA ALFER 

LTDA - EPP 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001175-88.2018.8.11.0037

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:

NILO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001175-88.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NILO PEREIRA DE 

JESUS 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004508-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO MARTINS MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004508-82.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: SINVALDO MARTINS 

MELLO 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002985-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

AMARILDO ALVES SILVA (EXECUTADO)

A. ALVES SILVA FRALDAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002985-98.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: AMARILDO ALVES SILVA, A. ALVES SILVA FRALDAS - ME 

Vistos. Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se 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. Sem prejuízo, defiro o pedido de 

expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome das 

partes executadas em razão deste processo, conforme disposto no artigo 

782, §3º, do Código de Processo Civil. 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, 27 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006007-04.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: EDER FABIO DE 

SOUZA Vistos. Defiro o pedido de ID nº 29813699 e determino a 

expedição de ofício ao SERASA, a fim de buscar o endereço do requerido. 

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de intimação. Resultando negativa a diligência, intime-se a parte 

autora 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-95.2017.8.11.0037

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:

ALEX COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA (EXECUTADO)

Espolio Alex Capitelli Morosov (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001914-95.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO ALEX COMERCIO DE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA e 

outros (2) Vistos. Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

da(s) parte(s) executada(s), 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, 27 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))
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PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003354-92.2018.8.11.0037 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA CARGILL ADILSON FERREIRA DA SILVA Vistos. Indefiro, por ora, o 

pedido de restrição de circulação de ID nº 25118103. Consigno, no 

entanto, que a restrição incluída permanecerá de transferência, eis que, o 

bloqueio de circulação consiste em medida gravosa, que somente se 

justifica se evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015). 

Considere-se, ainda, que a restrição de transferência consiste meio hábil 

à garantir a execução, uma vez que obsta eventual tentativa de alienação 

do bem e confere publicidade à restrição, resguardando direitos de 

terceiros. Registre-se que o bloqueio de circulação poderá vir a ser 

deferido se verificada a alteração do contexto fático e ficando 

comprovado que o bloqueio de transferência não se afigura suficiente 

para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a satisfação da dívida. Sem 

prejuízo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo descrito 

no ID nº 24461437. 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, 27 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005901-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005901-42.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EXECUTADO: VINICIUS VETTORELO, 

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de 

restrição de circulação de ID nº 28662309. Consigno, no entanto, que a 

restrição incluída permanecerá de transferência, eis que, o bloqueio de 

circulação consiste em medida gravosa, que somente se justifica se 

evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. I - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o 

patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam 

constritos. II - A restrição de circulação (restrição total) de veículo é 

medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança 

pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso 

concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do 

bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015). 

Considere-se, ainda, que a restrição de transferência consiste meio hábil 

à garantir a execução, uma vez que obsta eventual tentativa de alienação 

do bem e confere publicidade à restrição, resguardando direitos de 

terceiros. Registre-se que o bloqueio de circulação poderá vir a ser 

deferido se verificada a alteração do contexto fático e ficando 

comprovado que o bloqueio de transferência não se afigura suficiente 

para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a satisfação da dívida. Sem 

prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, no que diz respeito a 

expedição de ofício às concessionárias de água e energia, bem como às 

empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de buscar o endereço 

da executada JESSICA BEHNE VETTORELO. Intimem-se. 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: 1006272-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILUCIO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

RAILUCIO ARAUJO DA SILVA 70795568134 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006272-69.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: RAILUCIO ARAUJO DA SILVA, RAILUCIO ARAUJO DA 

SILVA Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de restrição de circulação de ID 

nº 28261828. Consigno, no entanto, que a restrição incluída permanecerá 

de transferência, eis que, o bloqueio de circulação consiste em medida 

gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no caso concreto, o 

envolvimento de legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, 

litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança pública, 

situações estas excepcionais, as quais não verifico no presente caso. 

Neste sentido, cita-se jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 03/07/2015). Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil à garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros. Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido se verificada a alteração do 

contexto fático e ficando comprovado que o bloqueio de transferência não 

se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida. Sem prejuízo, proceda-se a busca do endereço das 

partes executadas através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Determino, ainda, a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço das partes executadas. 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, 27 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002313-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE TRAMPUSCH GONCALVES (REU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA CARIOCA EIRELI - ME (REU)

CARLOS CHAGAS DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002313-27.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

CARIOCA EIRELI - ME, MARCIELE TRAMPUSCH GONCALVES, CARLOS 

CHAGAS DOS SANTOS Vistos. Defiro os pedidos de ID nº 29656484. 

Proceda-se a busca do endereço das partes requeridas CONSTRUTORA 

E IMOBILIÁRIA CARIOCA EIRELI - ME (CNPJ: 14.484.074/0001-55) e 

CARLOS CHAGAS DOS SANTOS (CPF: 000.238.707-70) através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Determino, ainda, a expedição de ofícios às concessionárias de água e 

energia, bem como às empresas de telefonia, a fim de buscar o endereço 

dos requeridos. Realizadas as diligências, sendo encontrado novo 

endereço, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias. 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: 1001507-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001507-89.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO COMERCIO E TRANSPORTES IRMÃOS PINHEIRO LTDA - EPP 

Vistos. Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome daparte executada, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de busca de bens nome do(s) executado(s) através do sistema 

INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em 

nome da(s) parte(s) executada(s), utilizando-se o Sistema INFOJUD. 

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da(s) parte 

executada(s), 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 manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003990-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOCI DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003990-92.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ALEXANDRE JOCI DUARTE Vistos. De 

início, cumpre registrar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

– CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por 

meio do Provimento nº 39/2014, que promove a integração e intercâmbio 

de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de 

serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação 

jurisdicional. No caso dos autos, a parte exequente informa que tentou 

todos os meios disponíveis para cobrança dos valores devidos, sem 

qualquer resultado efetivo. Assim, a fim de resguardar o direito creditício 

do exequente na busca por bens passíveis de constrição em nome do 

devedor, DEFIRO o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, para que seja realizada a busca de bens 

em nome do executado. Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de 

restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome da(s) parte(s) executada(s), 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, 27 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-23.2017.8.11.0037

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:

LINEI APARECIDA ALVES DE PIERI (EXECUTADO)

HAPPY TOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DIVAIR APARECIDO DE PIERI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000910-23.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: HAPPY TOY COMERCIO 

DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME, LINEI APARECIDA ALVES DE 

PIERI, DIVAIR APARECIDO DE PIERI Vistos. Proceda-se a busca do 

endereço da parte executada LINEI 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-05.2016.8.11.0037

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:

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000616-05.2016.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO WELVYS THIERS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de busca 

de bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se buscar eventuais bens em nome da(s) parte(s) executada(s), 

utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda da(s) parte(s) executada(s), 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, 27 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

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

ROSANGELA HONORIO KREBS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001530-35.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSÂNGELA HONÓRIO KREBS Vistos. 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 HILUX CD 4X4 SRV 

TOYOTA, Placa: NJK5252, Renavam: 714203050, Chassi: 

8AJFY29G6E8549076, via sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição de circulação no veículo registrado em nome 

do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias. 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: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004234-21.2017.8.11.0037 AUTOR(A): CINTIA FERREIRA DOS SANTOS 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Sobre a 

petição retro, manifeste-se a parte requerida, 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, 13 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006522-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES BARBOSA (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 : 

1006522-68.2019.8.11.0037. AUTOR(A): WELLITON CLAUDIO DA SILVA 

RODRIGUES BARBOSA 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 fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-86.2019.8.11.0037

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:

DIVADIR DE PIERI (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 : 

1000468-86.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: DIVADIR DE PIERI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO em face de 

DIVADIR DE PIERI. 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 07 de março de 2019, às 

15h40min, 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 (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. Autorizo o recolhimento das taxas e custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-86.2019.8.11.0037

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:

DIVADIR DE PIERI (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 : 

1000468-86.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: DIVADIR DE PIERI Vistos. Ante o teor do acordão retro, 

intime-se a parte requerente para cumprir a decisão de ID 19560044. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005078-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSME DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GILMAR APOLINÁRIO GARCIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005287-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE AVICOLA SANTA ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRCIO ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000852-15.2020.8.11.0037

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:

EDMAR DE SOUZA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da missiva

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA BARBOZA (REQUERIDO)

KELLEN FABIANA FERREIRA BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000457-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001449-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007258-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a informação do Oficial de 

Justiça de ID 29253796 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004652-85.2019.8.11.0037

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:

RONISSUEDISON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001810-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PINTO DE MORAES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007273-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU (REQUERIDO)

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

A F RESTAURANTE E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004775-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005533-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOARES BORGES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000813-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NUNES SANTOME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-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 A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006809-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GARCIA PEREZ OAB - SP104866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-39.2019.8.11.0037

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:

ELSON PINTO REIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001920-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDA BAGINI BARCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005674-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO AUGUSTO REGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA PARES REGALI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000376-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MIGUEL CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC TERRAPLANAGEM,TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001220-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO BARISON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para depositar os honorários periciais no prazo 

de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 
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DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/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 A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-95.2017.8.11.0037

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:

ALEX COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA (EXECUTADO)

Espolio Alex Capitelli Morosov (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. S. (AUTOR(A))

L. H. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. B. D. B. -. P. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CAMPANHONI OAB - MT19150/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005364-75.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): L. H. O. S., GILMARIA OLIVEIRA SANTOS REU: ASSOCIACAO 

ATLETICA BANCO DO BRASIL - PRIMAVERA DO LESTE/MT Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

MATERIAIS C/C DANOS ESTÁTICOS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por LAYLA HIORRANA 

OLIVEIRA, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora 

GILMARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, em face de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

BANCO DO BRASIL (AABB), ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, verifico que ,embora a parte requerida tenha alegado, na 

exordial, que não possuir condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, vez que, do 

balancete juntado, não é possível concluir a ausência de recursos da 

parte requerida. Com efeito, é possível a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita às pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, contudo, diferentemente das pessoas naturais, a mera 

alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa jurídica, não 

possui presunção de veracidade, sendo imprescindível provas cabais 

aptas a demostrarem a hipossuficiência aduzida, conforme disposto na 

Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” Destarte, no caso dos 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 lhes importará em prejuízo próprio. 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. A 

parte requerida arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. Em 

relação à preliminar arguida pela parte requerida de que a requerente não 

faz jus ao benefício da justiça gratuita, no caso concreto, a concessão do 

benefício se assenta na situação econômica da parte e no prejuízo 

ocasionado com o pagamento das despesas processuais, conforme o 

disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil, bastando para sua 

comprovação a apresentação de provas consistentes acerca da 

necessidade da concessão. Urge consignar, que a revogação do 

benefício em questão demonstra-se adequada somente quando 

comprovado que inexistem condições para a sua concessão. No caso dos 

autos, em que pese as alegações apresentadas pela parte requerida, não 

há provas suficientes de que o benefício mereça ser revogado diante da 

alteração da situação financeira da requerente. Com efeito, cabia ao 

requerido comprovar que a parte requerente possui rendimentos 

suficientes que autorizem o custeio das despesas processuais, o que, 

conforme já explicitado, não logrou êxito em evidenciar. Consigno, ainda, 

que a constituição de advogado particular não obsta a concessão de 

gratuidade da justiça, conforme previsão expressa do artigo 99, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Destarte, inexistem provas concretas e cabais 

que evidenciem o desaparecimento dos requisitos que ensejaram a 

concessão do benefício, razão pela qual, rejeito a preliminar e mantenho a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte 

requerente. Quanto a preliminar de inépcia a inicial, verifico que, de fato, a 

exordial apresenta divergências quanto ao valor pretendido à título de 

dano moral e quanto ao termo final da obrigação de pagamento de pensão 

mensal. Contudo, tal contrariedade não mostra-se suficiente a ensejar a 

extinção do feito pela inépcia a inicial, vez que trata-se de erro material, 

não havendo incompatibilidade entre os pedidos, tendo em vista que tanto 

na fundamentação quanto no tópico de pedidos, a parte requerente 

formula as mesmas pretensões, quais sejam, a condenação da parte 

requerida ao pagamento de danos morais e de pensão mensal. Com efeito, 

prevê o artigo 321 do código de processo civil que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido pela possibilidade de emenda à inicial, mesmo após a 

contestação, para correção de erro material, desde que não resulte na 

alteração do pedido ou da causa de pedir, em observância aos princípios 

da economia processual e instrumentalidade das formas. Neste sentido: 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. 

EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. MERA CORREÇÃO 

DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA 

DE PEDIR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL 

E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do 

NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não foi 

violado o art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal a quo abordou as questões 

pertinentes ao litígio, se manifestando acerca de todos os pontos 

suscitados pela agravante. 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de 

ser possível, excepcionalmente, a emenda à inicial após a contestação na 

estrita hipótese em que tal não acarrete modificação do pedido ou da 

causa de pedir. Acórdão estadual que permitiu a emenda à inicial apenas 

para corrigir erro material, sem que fosse alterada a causa de pedir ou o 

pedido. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 758.661/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, DJe de 7.10.2016) Assim, considerando que as 

divergências indicadas consistem, claramente, em defeito na exordial apto 
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a dificultar o julgamento do mérito, intime-se a parte requerente para que, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, emende a inicial corrigindo os 

erros apontados. Após, a fim de possibilitar a ampla defesa e o 

contraditório, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar. Em seguida, remetam-se os autos concluso para 

análise das demais preliminares suscitadas. 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: 1006274-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CASSEB OAB - SP84235 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE SOARES GHISI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005535-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIANE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISSON ALVES GONCALVES & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT26635/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 : 

1005535-32.2019.8.11.0037. AUTOR(A): KELLIANE CAMPOS DA SILVA 

REU: DEIVISSON ALVES GONCALVES & CIA LTDA - ME Visto. Da análise 

dos autos, verifico que a parte requerida informa que a autora já 

encontra-se residindo no imóvel objeto da lide. Assim, intime-se a parte 

requerente para se manifestar sobre a petição e documentos de ID nº 

27163497/27163511, no prazo de 10 (dez) dias, devendo informar se 

ainda possui interesse na concessão da tutela pleiteada ou se esta 

perdeu seu objeto. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a cautela de 

estilo. Primavera do Leste, 27 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 S/A REU: 

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA, JORGE ANTONIO BARBOSA, FABIANI 

MARIA DALLA ROSA BARBOSA Vistos. Em tempo, verifico a ocorrência 

de erro material no despacho retro, de modo que passo a saná-lo: 

“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 03/09/2020, às 13h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.” Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. 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: 1000677-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007160-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRICE AMBROSIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1007160-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALEGRICE AMBROSIO DE 

SOUZA Vistos. Inicialmente, verifico que não consta nos autos certidões 

negativas, conforme preceitua a legislação, a fim de resguardar a 

segurança jurídica, bem como comprovar que a alteração do registro civil 

não acarretará em prejuízos à terceiros. Assim, intime-se a autora para 

que colecione nos autos certidões negativas do juízo cível, criminal, 

comércio e protesto (justiças estadual, federal e trabalhista), referente à 

sua pessoa, das comarcas em que esteve domiciliada nos últimos cinco 

anos e, também, da comarca de origem, no prazo de 30 (trinta) dias. Com 

a juntada das informações, conclusos para análise. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005230-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

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 : 

1005230-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face 

de BANCO BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não solicitou empréstimo consignado 

referente ao contrato de nº 193609822, perante o banco requerido, no 

valor de R$ 1.214,93, num total de 58 parcelas, com desconto mensal de 

R$ 37,93 já tendo sido descontadas 54 parcelas. A inicial veio 

acompanhada de documentos. No ID 11660495, apresentação de 

contestação, alegando, preliminarmente a decadência, prescrição e 

conexão. No mérito, sustenta a validade do contrato entabulado, que não 

foi praticado nenhum ato ilícito que justifique a indenização, bem como 

pugnou pela improcedência da ação. No ID 11763427, audiência de 

conciliação, oportunidade em que a autora não se fez presente. No ID 

14635106, certidão de que a requerente não impugnou a contestação. No 

ID 15141220, decisão indeferindo a tutela antecipada. É o breve relatório. 
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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. Ainda, impende analisar questão prejudicial ao 

mérito suscitada pela parte requerida consistente na decadência de 

ajuizar a ação de anulação do negócio jurídico. Argumenta o requerido que 

o prazo de decadência é de 4 anos, nos termos do artigo 178 do Código 

Civil, inciso II, a contar da data da realização do negócio jurídico. Contudo, 

entendo que não restou demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo supracitado do Código Civil, conforme será 

demonstrado na fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera 

a alegação de conexão, vez que, embora haja identidade de partes, os 

contratos supostamente entabulados entre as partes são referentes a 

empréstimos diversos. Analisada a questão prejudicial ao mérito, passo a 

análise do mérito propriamente dito. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar 

que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de 

típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito 

de fornecedor e a primeira no de consumidora. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Com efeito, à hipótese em testilha 

aplica-se as disposições da lei consumerista, comparecendo a requerida 

como fornecedora de serviços e o requerente como consumidor final, 

razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva pelos danos 

causados ao requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato 

decorrente de uma conduta injusta. Todavia, as alegações da requerente 

de que o empréstimo de contrato com o banco, ora requerido, não foi por 

ela solicitado, não restaram comprovados nos autos. Em que pese a 

relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora 

deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos 

do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por sua vez, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao réu no que tange à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, na espécie, 

vislumbro que o banco requerido comprovou, a contento, que a parte 

autora realmente contratou os empréstimos consignados impugnados. Não 

obstante, em 13/02/2013, contrato de nº 193609822 foi refinanciado, 

gerando o contrato de n. 230912644, o qual foi renegociado 

automaticamente em 03/03/2016, tendo o requerido anexado a inicial o TED 

realizado na conta da requerente. Como bem ressaltado pela parte 

requerida, causa estranheza o fato de que esse empréstimo tenha 

ocorrido no ano de 2009 e a requerente só tenha se insurgido em 2017, 

situação esta que demonstra a total ausência de lesão a sua honra de 

modo a ensejar, conforme pretende, a indenização por danos morais, 

caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo. Não 

obstante, a parte requerente socorre-se a Justiça apenas na 54ª parcela, 

das 58 do empréstimo que alega não ter contratado. Ademais, impende 

registrar que o banco requerido, no momento da contratação com a 

requerente adotou todas as cautelas necessárias no ato da contratação, 

pois foram exigidos documentos pessoais da autora, das testemunhas, 

assim como da pessoa que assinou a roga pela autora, assim como 

comprovante de residência. Dessa forma, havendo comprovação do 

repasse dos mútuos contratados, mediante transferência bancária, 

caberia a parte autora fazer prova de que o valor creditado não foi 

disponibilizado pela instituição financeira ou que as contratações não 

foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. Logo, não há que se 

falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, prática de 

ato ilícito capaz de gerar indenização, seja por danos materiais ou morais. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora 

pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação. Relação de consumo que opera a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não 

importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 333, 

inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado a regularidade do 

desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido cobrança indevida não 

configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à autora ter se desincumbido 

de seu ônus probatório, o que não ocorreu, posto que esta não trouxe 

qualquer prova da alegada viagem que iria realizar ou de qualquer prejuízo 

concreto que tenha sofrido em virtude do desconto indevido. Sendo assim, 

deve ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005521323, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005521323 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015) E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS CONTRATADOS 

EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Restando comprovada a legalidade das contratações e que as instituições 

financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes dos 

empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000781-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TOMITAM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000781-18.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ADRIANO TOMITAM Vistos. Defiro o pedido retro. 

Cumpra-se conforme requerido. Após, resultando negativa as diligências, 

remetam os autos conclusos para busca de endereço do executado. 

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

Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001786-07.2019.8.11.0037 DIONES 

MARQUES DA SILVA LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES 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 
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Civil. Após, em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o NAJU - (Núcleo 

de Assistência de Prática Jurídica), 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 autora para se manifestar, no prazo legal. 

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

do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003484-48.2019.8.11.0037

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:

LAURA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIANA NARDI (REU)

AMARILDO JOSE NARDI (REU)

NARDI & VIANA NARDI LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003484-48.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: NARDI & VIANA NARDI LTDA - 

EPP, AMARILDO JOSE NARDI, LAURA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIANA 

NARDI Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que as partes 

requeridas NARDI & VIANA NARDI LTDA – EPP e AMARILDO JOSE NARDI 

foram devidamente citados (Id nº 22386888), porém, não houve a 

apresentação de embargos monitórios, conforme certificado no Id nº 

27303943, de modo que DECRETO A REVELIA destes, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, constato que a 

requerida LAURA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIANA NARDI não foi citada nas 

diligências realizadas. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito. 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: 1006600-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SOUZA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006600-62.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUNIOR SOUZA XAVIER REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que, no ID 27093114, a parte 

requerente se manifesta, requerendo a reapreciação e o deferimento da 

tutela pleiteada na inicial, mediante apresentação de caução. Contudo, em 

que pese o oferecimento de bem em caução afastar a irreversibilidade da 

medida, garantindo o ressarcimento da parte contraria em caso de 

insucesso da demanda, constato que a tutela pleiteada foi indeferida em 

razão da ausência de probabilidade do direito invocado, tendo em vista 

que a parte autora não comprovou o pagamento das parcelas referente a 

confissão de dívida. Assim, considerando que o requerente não traz 

novas provas ou argumentos que justifiquem a mudança da situação 

fática, continuam ausentes os requisitos previsto no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, restando impossibilitada a concessão da tutela de 

urgência requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID nº 27093114 e 

mantenho a decisão de ID nº 26451585 pelos seus próprios fundamentos. 

Para prosseguimento do feito, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

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: 1000002-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000002-58.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SEBASTIÃO NEVES 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004559-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOWGLAS ALVES GAGO PEIXOTO DE FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004559-59.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DOWGLAS ALVES GAGO 

PEIXOTO DE FARIA 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004860-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARCOM S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO SARTINI SILVA OAB - MG0130758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004860-69.2019.8.11.0037 ARCOM 

S/A S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP Vistos. Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome da(s) parte(s) executada(s), 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, 27 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004860-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARCOM S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO SARTINI SILVA OAB - MG0130758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004860-69.2019.8.11.0037 ARCOM 

S/A S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP Vistos. Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome da(s) parte(s) executada(s), 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, 27 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001947-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001947-17.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA 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, 27 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005924-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS 

LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005924-17.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REU: 

FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E BENS 

LTDA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida, 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Determino, ainda, a expedição de ofícios às concessionárias 

de água e energia, bem como às empresas de telefonia, a fim de buscar o 

endereço da parte requerida. Com a vinda das informações, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001439-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RODRIGUES OSORIO - ME (EXECUTADO)

VALDECI RODRIGUES OSORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001439-71.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: VALDECIR RODRIGUES 

OSORIO - ME, VALDECI RODRIGUES OSORIO Vistos. Proceda-se a busca 

do endereço das partes executadas, 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004008-45.2019.8.11.0037

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:

DALTON GOMES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004008-45.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DALTON GOMES 

SANTOS Vistos. 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 da motocicleta objeto dos autos via sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação na 

motocicleta. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias. 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: 1002096-13.2019.8.11.0037

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:

EDIVANIA ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002096-13.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDIVANIA ALVES 

SILVA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida 

EDIVANIA ALVES SILVA (CPF: 695.998.231-68), 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, 27 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003482-78.2019.8.11.0037

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:

JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003482-78.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JUVENAL RODRIGUES 

DOS SANTOS Vistos. 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 
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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 da motocicleta objeto dos autos via sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação na 

motocicleta. Sem prejuízo, expeça-se mandado de busca e apreensão 

conforme requerido no ID nº 27707067. 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: 1003482-78.2019.8.11.0037

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:

JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS LUIZ FRANCESCHET (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000702-68.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 

EXECUTADO: VINICIOS LUIZ FRANCESCHET Vistos. Proceda-se a busca 

do endereço da parte executada VINICIOS LUIZ FRANCESCHET ( CPF: 

917.035.651-34), 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-77.2019.8.11.0037

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:

RICARDO LUIZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000003-77.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: RICARDO LUIZ DE 

SOUZA SILVA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

requerida RICARDO LUIZ DE SOUZA SILVA (CPF: 055.752.051-77) 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte autora 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, 27de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003230-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA M K LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISY CLAUDIA PINTO OAB - PR68276 (ADVOGADO(A))

NABIA ISSA MARTINS ARRUDA OAB - PR62613 (ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (REQUERIDO)

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDEMAR ANTONIO FAVERO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA BATISTA FAVERO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003230-75.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRICOLA M K LTDA REQUERIDO: AGRO TERRA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LUCIANO DA CAS, MARCELO 

FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS 

JOSE FERNANDES Vistos. Proceda-se a busca do endereço dos terceiros 

adquirentes MARIA BATISTA FAVERO (CPF: 029.823.768-73) e EDEMAR 

ANTONIO FAVERO (CPF: 175.911.201-15) 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, 27 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007832-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO ODERDENGE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007832-46.2018.8.11.0037 TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. ALECIO ODERDENGE EIRELI - ME Vistos. 

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca 

de bens nome do(s) executado(s) através do sistema INFOJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da(s) parte(s) executada(s), utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada 

aos autos cópia das declarações de imposto de renda da(s) parte 

executada(s), 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 manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAIDANA MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000557-12.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: RONAN NEVES DE ARAUJO EXECUTADO: ANDERSON 

MAIDANA MACHADO Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 
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executada ANDERSON MAIDANA MACHADO (CPF: 029.070.911-31) 

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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001783-52.2019.8.11.0037

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:

DIRCEU MORAES GRECZYSZIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001783-52.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DIRCEU MORAES GRECZYSZIN Vistos. Proceda-se a busca do endereço 

da parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Determino, ainda, a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço da parte requerida. Realizadas as diligências, 

intime-se a parte autora 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005199-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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 : 

1005199-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005232-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

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 : 

1005232-86.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face 

de BANCO BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não solicitou empréstimo consignado 

referente ao contrato de nº 251901571, perante o banco requerido, no 

valor de R$ 655,78, num total de 72 parcelas, com desconto mensal de R$ 

9,20 já tendo sido descontadas 13 parcelas. A inicial veio acompanhada 

de documentos. No ID 11949542, apresentação de contestação, alegando, 

preliminarmente a decadência, prescrição e conexão. No mérito, sustenta 

a validade do contrato entabulado, que não foi praticado nenhum ato ilícito 

que justifique a indenização, bem como pugnou pela improcedência da 

ação. No ID 11998956, audiência de conciliação, oportunidade em que a 

autora não se fez presente. No ID 14635106, certidão de que a requerente 

não impugnou a contestação. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes (ID 16092810). 

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. 

Ainda, impende analisar questão prejudicial ao mérito suscitada pela parte 

requerida consistente na decadência de ajuizar a ação de anulação do 

negócio jurídico. Argumenta o requerido que o prazo de decadência é de 4 

anos, nos termos do artigo 178 do Código Civil, inciso II, a contar da data 

da realização do negócio jurídico. Contudo, entendo que não restou 

demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

supracitado do Código Civil, conforme será demonstrado na 

fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera a alegação de 

conexão, vez que o requerido sustenta a conexão desta ação com outra 

ajuizado por uma pessoa chamada de Firmino Pereira Soares, em trâmite 

na 2ª Vara desta Comarca, nome este estranho a este feito. Analisada a 

questão prejudicial ao mérito, passo a análise do mérito propriamente dito. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido 

comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os 

empréstimos consignados impugnados. Não obstante, em 13/02/2013, 

contrato de nº 193609822 foi refinanciado, gerando o contrato de n. 

230912644, tendo o requerido anexado a inicial o TED realizado na conta 

da requerente. Como bem ressaltado pela parte requerida, causa 

estranheza o fato de que esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2009 

e a requerente só tenha se insurgido em 2017, situação esta que 

demonstra a total ausência de lesão a sua honra de modo a ensejar, 

conforme pretende, a indenização por danos morais, caso viesse a ser 

reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo. Ademais, impende 

registrar que o banco requerido, no momento da contratação com a 

requerente adotou todas as cautelas necessárias no ato da contratação, 

pois foram exigidos documentos pessoais da autora, das testemunhas, 

assim como da pessoa que assinou a roga pela autora, assim como 

comprovante de residência. Dessa forma, havendo comprovação do 

repasse dos mútuos contratados, mediante transferência bancária, 

caberia a parte autora fazer prova de que o valor creditado não foi 

disponibilizado pela instituição financeira ou que as contratações não 

foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. Logo, não há que se 

falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, prática de 

ato ilícito capaz de gerar indenização, seja por danos materiais ou morais. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora 

pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 
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improcedente a presente ação. Relação de consumo que opera a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não 

importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 333, 

inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado a regularidade do 

desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido cobrança indevida não 

configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à autora ter se desincumbido 

de seu ônus probatório, o que não ocorreu, posto que esta não trouxe 

qualquer prova da alegada viagem que iria realizar ou de qualquer prejuízo 

concreto que tenha sofrido em virtude do desconto indevido. Sendo assim, 

deve ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005521323, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005521323 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015) E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS CONTRATADOS 

EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Restando comprovada a legalidade das contratações e que as instituições 

financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes dos 

empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005213-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

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 : 

1005213-80.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face 

de BANCO BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não solicitou empréstimo consignado 

referente ao contrato de nº 193609822, perante o banco requerido, no 

valor de R$ 495,84, num total de 60 parcelas, com desconto mensal de R$ 

10,33, já tendo sido descontadas 48 parcelas. A inicial veio acompanhada 

de documentos. No ID 15032236, apresentação de contestação, alegando, 

a validade do contrato entabulado, que não foi praticado nenhum ato ilícito 

que justifique a indenização, bem como pugnou pela improcedência da 

ação. No ID 11451438, audiência de conciliação, oportunidade em que a 

requerente e o requerido não se fizeram presentes. A parte requerente 

não impugnou a contestação. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes (ID 19218134). 

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. Em 

primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido 

comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os 

empréstimos consignados impugnados. Não obstante, em 2016, contrato 

de nº 193609822 foi refinanciado, gerando o contrato de n. 230912644, 

tendo o requerido anexado a inicial o TED realizado na conta da 

requerente no valor de R$ 872,39, referente ao novo empréstimo. Como 

bem ressaltado pela parte requerida, causa estranheza o fato de que 

esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2005 e a requerente só tenha 

se insurgido em 2017, situação esta que demonstra a total ausência de 

lesão a sua honra de modo a ensejar, conforme pretende, a indenização 

por danos morais, caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido 

empréstimo. Não obstante, a parte requerente socorre-se a Justiça 

apenas na 48ª parcela, das 60 do empréstimo que alega não ter 

contratado. Ademais, impende registrar que o banco requerido, no 

momento da contratação com a requerente adotou todas as cautelas 

necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos documentos 

pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa que assinou 

a roga pela autora, assim como comprovante de residência. Dessa forma, 

havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, mediante 

transferência bancária, caberia a parte autora fazer prova de que o valor 

creditado não foi disponibilizado pela instituição financeira ou que as 

contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. 

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, 

consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja 

por danos materiais ou morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação. Relação de consumo 

que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 333, inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado 

a regularidade do desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido 

cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à 

autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu, 

posto que esta não trouxe qualquer prova da alegada viagem que iria 

realizar ou de qualquer prejuízo concreto que tenha sofrido em virtude do 

desconto indevido. Sendo assim, deve ser mantida a improcedência da 

ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71005521323, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005521323 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/10/2015) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS 

CONTRATADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovada a legalidade das contratações e que 

as instituições financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes 

dos empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005233-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

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 : 

1005233-71.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face 

de BANCO BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não solicitou empréstimo consignado 

referente ao contrato de nº 267311193, perante o banco requerido, no 

valor de R$ 696,61, num total de 32 parcelas, com desconto mensal de R$ 

27,60 já tendo sido descontadas 17 parcelas. A inicial veio acompanhada 

de documentos. No ID 11824853, apresentação de contestação, alegando, 

preliminarmente a decadência, prescrição e conexão. No mérito, sustenta 

a validade do contrato entabulado, que não foi praticado nenhum ato ilícito 

que justifique a indenização, bem como pugnou pela improcedência da 

ação. No ID 11883248, audiência de conciliação, oportunidade em que a 

autora não se fez presente. No ID 12383251, certidão de que a requerente 

não impugnou a contestação. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes (ID 16352773). 

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. 

Ainda, impende analisar questão prejudicial ao mérito suscitada pela parte 

requerida consistente na decadência de ajuizar a ação de anulação do 

negócio jurídico. Argumenta o requerido que o prazo de decadência é de 4 

anos, nos termos do artigo 178 do Código Civil, inciso II, a contar da data 

da realização do negócio jurídico. Contudo, entendo que não restou 

demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

supracitado do Código Civil, conforme será demonstrado na 

fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera a alegação de 

conexão, vez que o requerido sustenta a conexão desta ação com outra 

ajuizado por uma pessoa chamada de Firmino Pereira Soares, em trâmite 

na 2ª Vara desta Comarca, nome este estranho a este feito. Analisada a 

questão prejudicial ao mérito, passo a análise do mérito propriamente dito. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido 

comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os 

empréstimos consignados impugnados. Não obstante, em 13/02/2013, 

contrato de nº 193609822 foi refinanciado, gerando o contrato de n. 

230912644, tendo o requerido anexado a inicial o TED realizado na conta 

da requerente. Como bem ressaltado pela parte requerida, causa 

estranheza o fato de que esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2009 

e a requerente só tenha se insurgido em 2017, situação esta que 

demonstra a total ausência de lesão a sua honra de modo a ensejar, 

conforme pretende, a indenização por danos morais, caso viesse a ser 

reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo. Não obstante, a parte 

requerente socorre-se a Justiça apenas na 54ª parcela, das 60 do 

empréstimo que alega não ter contratado. Ademais, impende registrar que 

o banco requerido, no momento da contratação com a requerente adotou 

todas as cautelas necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos 

documentos pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa 

que assinou a roga pela autora, assim como comprovante de residência. 

Dessa forma, havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, 

mediante transferência bancária, caberia a parte autora fazer prova de 

que o valor creditado não foi disponibilizado pela instituição financeira ou 

que as contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não 

fez. Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, 

consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja 

por danos materiais ou morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação. Relação de consumo 

que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 333, inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado 

a regularidade do desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido 

cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à 

autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu, 

posto que esta não trouxe qualquer prova da alegada viagem que iria 

realizar ou de qualquer prejuízo concreto que tenha sofrido em virtude do 

desconto indevido. Sendo assim, deve ser mantida a improcedência da 

ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005521323, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 
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71005521323 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/10/2015) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS 

CONTRATADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovada a legalidade das contratações e que 

as instituições financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes 

dos empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019) Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005215-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

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 : 

1005215-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face 

de BANCO BGM S/A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é aposentada e que não solicitou empréstimo consignado 

referente ao contrato de nº 216311632, perante o banco requerido, no 

valor de R$ 1.768,26, num total de 60 parcelas, com desconto mensal de 

R$ 42,77, já tendo sido descontadas 26 parcelas. A inicial veio 

acompanhada de documentos. No ID 11363432, apresentação de 

contestação, alegando, preliminarmente a decadência, prescrição, 

litispendência e conexão. No mérito, sustenta a validade do contrato 

entabulado, que não foi praticado nenhum ato ilícito que justifique a 

indenização, bem como pugnou pela improcedência da ação. No ID 

11998842, audiência de conciliação, oportunidade em que a autora não se 

fez presente. No ID 15143373, certidão de que a requerente não impugnou 

a contestação. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, ambas as partes quedaram-se inertes (certidão ID 16092819). 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. Ainda, impende analisar questão prejudicial ao 

mérito suscitada pela parte requerida consistente na decadência de 

ajuizar a ação de anulação do negócio jurídico. Argumenta o requerido que 

o prazo de decadência é de 4 anos, nos termos do artigo 178 do Código 

Civil, inciso II, a contar da data da realização do negócio jurídico. Contudo, 

entendo que não restou demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo supracitado do Código Civil, conforme será 

demonstrado na fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera 

a alegação de conexão e de litispendência, vez que, embora haja 

identidade de partes, os contratos supostamente entabulados entre as 

partes são referentes a empréstimos diversos. Analisada a questão 

prejudicial ao mérito e refutadas as preliminares, passo a análise do mérito 

propriamente dito. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação 

travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação 

de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de 

fornecedor e a primeira no de consumidora. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Com efeito, à hipótese em testilha 

aplica-se as disposições da lei consumerista, comparecendo a requerida 

como fornecedora de serviços e o requerente como consumidor final, 

razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva pelos danos 

causados ao requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato 

decorrente de uma conduta injusta. Todavia, as alegações da requerente 

de que o empréstimo de contrato com o banco, ora requerido, não foi por 

ela solicitado, não restaram comprovados nos autos. Em que pese a 

relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora 

deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos 

do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por sua vez, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao réu no que tange à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, na espécie, 

vislumbro que o banco requerido comprovou, a contento, que a parte 

autora realmente contratou os empréstimos consignados impugnados. Não 

obstante, em 30/01/2014, o contrato de nº 216311632 foi refinanciado, 

gerando os contratos de n. 218711472 e n. 230312749, tendo o requerido 

anexado a inicial o TED realizado na conta da requerente, referente ao 

novo empréstimo. Como bem ressaltado pela parte requerida, causa 

estranheza o fato de que esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2008 

e a requerente só tenha se insurgido em 2017, situação esta que 

demonstra a total ausência de lesão a sua honra de modo a ensejar, 

conforme pretende, a indenização por danos morais, caso viesse a ser 

reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo. Ademais, impende 

registrar que o banco requerido, no momento da contratação com a 

requerente adotou todas as cautelas necessárias no ato da contratação, 

pois foram exigidos documentos pessoais da autora, das testemunhas, 

assim como da pessoa que assinou a roga pela autora, assim como 

comprovante de residência. Dessa forma, havendo comprovação do 

repasse dos mútuos contratados, mediante transferência bancária, 

caberia a parte autora fazer prova de que o valor creditado não foi 

disponibilizado pela instituição financeira ou que as contratações não 

foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. Logo, não há que se 

falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, prática de 

ato ilícito capaz de gerar indenização, seja por danos materiais ou morais. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora 

pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação. Relação de consumo que opera a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não 

importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 333, 

inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado a regularidade do 

desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido cobrança indevida não 

configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à autora ter se desincumbido 

de seu ônus probatório, o que não ocorreu, posto que esta não trouxe 

qualquer prova da alegada viagem que iria realizar ou de qualquer prejuízo 

concreto que tenha sofrido em virtude do desconto indevido. Sendo assim, 

deve ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005521323, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005521323 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015) E M E N T A – 
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS CONTRATADOS 

EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Restando comprovada a legalidade das contratações e que as instituições 

financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes dos 

empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005198-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

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))

 

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 : 

1005198-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por ROSA PEAI’UNI em face de BANCO BCV - Banco de Crédito e 

Varejo, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

aposentada e que não solicitou empréstimo consignado referente ao 

contrato de nº 46-624687/06999, perante o banco requerido, no valor de 

R$ 631,48, num total de 36 parcelas, com desconto mensal de R$ 30,40, já 

tendo sido descontadas 30 parcelas. A inicial veio acompanhada de 

documentos. No ID 15546723, apresentação de contestação, alegando, 

preliminarmente a decadência, prescrição e conexão, além da inépcia da 

inicial. No mérito, sustenta a validade do contrato entabulado, que não foi 

praticado nenhum ato ilícito que justifique a indenização, bem como pugnou 

pela improcedência da ação. No ID 15601125, audiência de conciliação, 

oportunidade em que a autora não se fez presente. No ID 16969686, 

certidão de que a requerente não impugnou a contestação. Intimadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes 

quedaram-se inertes (ID 18228720). 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. Ainda, impende analisar questão prejudicial ao 

mérito suscitada pela parte requerida consistente na decadência de 

ajuizar a ação de anulação do negócio jurídico. Argumenta o requerido que 

o prazo de decadência é de 4 anos, nos termos do artigo 178 do Código 

Civil, inciso II, a contar da data da realização do negócio jurídico. Contudo, 

entendo que não restou demonstrado nos autos quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo supracitado do Código Civil, conforme será 

demonstrado na fundamentação desta sentença. Outrossim, não prospera 

a alegação de conexão, vez que, embora haja identidade de partes, os 

contratos supostamente entabulados entre as partes são referentes a 

empréstimos diversos. Não obstante, sustenta o requerido a inépcia da 

inicial ante a ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação. Contudo, observando os documentos anexados a inicial, verifica-se 

o RG e CPF, a certidão de nascimento, a declaração de residência 

indígena, o extrato de INSS e o contrato de empréstimo, de modo que 

rejeito a preliminar em questão. Analisada a questão prejudicial ao mérito e 

refutadas as preliminares, passo a análise do mérito propriamente dito. Em 

primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a autora deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, nos termos 

do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido 

comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os 

empréstimos consignados impugnados. Não obstante, em 30/01/2014, 

contrato de 46-624687/06999 foi refinanciado, gerando o contrato de n. 

847600069, tendo o requerido anexado a inicial o TED realizado na conta 

da requerente no valor de R$ 823,12, referente ao novo empréstimo. Como 

bem ressaltado pela parte requerida, causa estranheza o fato de que 

esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2008 e a requerente só tenha 

se insurgido em 2017, situação esta que demonstra a total ausência de 

lesão a sua honra de modo a ensejar, conforme pretende, a indenização 

por danos morais, caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido 

empréstimo. Não obstante, a parte requerente socorre-se a Justiça 

apenas na 30ª parcela, das 36 do empréstimo que alega não ter 

contratado. Ademais, impende registrar que o banco requerido, no 

momento da contratação com a requerente adotou todas as cautelas 

necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos documentos 

pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa que assinou 

a roga pela autora, assim como comprovante de residência. Dessa forma, 

havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, mediante 

transferência bancária, caberia a parte autora fazer prova de que o valor 

creditado não foi disponibilizado pela instituição financeira ou que as 

contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. 

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, 

consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja 

por danos materiais ou morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação. Relação de consumo 

que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 333, inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado 

a regularidade do desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido 

cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à 

autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu, 

posto que esta não trouxe qualquer prova da alegada viagem que iria 
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realizar ou de qualquer prejuízo concreto que tenha sofrido em virtude do 

desconto indevido. Sendo assim, deve ser mantida a improcedência da 

ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005521323, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005521323 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/10/2015) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS 

CONTRATADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovada a legalidade das contratações e que 

as instituições financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes 

dos empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019), Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003442-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOURADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1003442-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RONALDO DOURADO DE 

SOUSA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE NATURAL 

ajuizada por RONALDO DOURADO DE SOUSA em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., ambos devidamente qualificados. Alega, em 

síntese, que é cônjuge da falecida NÉLIDA BAIÃO DO NASCIMENTO, a 

qual veio a óbito em 28/01/2015, em razão de câncer de fígado. Sustenta 

que a falecida contratou seguro de vida com o requerido em 12/12/2013 

(Plano de Previdência “Multiplano Geração 2”, proposta sob nº 032 

5661428, matrícula 058534245), com benefício no valor de R$ 81.622,92 

(oitenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e dois 

centavos), tendo como outro beneficiário o Sr. Ronaldo Dourado de 

Souza, com participação de 50% no valor do benefício. Argumenta que a 

renovação seria automática após um ano de validade do contrato, ou seja, 

com a validade para o período de dezembro/2014 a novembro/2015. Aduz 

que o requerido se nega a pagar o seguro sob o argumento de que o 

falecimento ocorreu no período de carência, embora tenha sido pago 

pontualmente as contribuições mensais do seguro. A inicial veio 

acompanhada de documentos. No ID 9812195, decisão concedendo a 

tutela antecipada para que o requerido apresentasse a apólice do seguro 

da falecida. No ID 11024564, o requerido apresentou contestação, 

alegando que a Sra. NELIDA faleceu de causa natural dentro do período 

de carência de 2 anos, sendo que o item 2 do título VII do contrato previa a 

incidência imediata do seguro por morte acidental. Assim, pugna pela 

improcedência dos pedidos. No ID 11858601, certidão de que a parte 

autora não apresentou impugnação à contestação. No ID 16350075, 

certidão de que somente a parte requerida se manifestou sobre a 

produção de provas, a qual, por sua vez, pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito. 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. 

Pretende a parte requerente o recebimento de 50% do prêmio referente ao 

Plano de Previdência “Multiplano Geração 2”, proposta sob nº 032 

5661428, matrícula 058534245 que foi contratado pela sua esposa em 

12/12/2013 com renovação automática após um ano de validade do 

contrato, com a validade para o período de dezembro/2014 a 

novembro/2015. Cinge-se a questão controvertida sobre o direito de o 

requerente receber o seguro de vida contratado da sua esposa, a falecida 

NÉLIDA BAIÃO DO NASCIMENTO. Sustenta que a falecida contratou 

seguro de vida com o requerido em 12/12/2013 (Plano de Previdência 

“Multiplano Geração 2”, proposta sob nº 032 5661428, matrícula 

058534245), com renovação automática após um ano de validade do 

contrato, isto é, com a validade para o período de dezembro/2014 a 

novembro/2015. Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, 

verifico que restou incontroversa a contratação do seguro de vida pela de 

cujus, Sra. NELIDA, com vigência inicial 12/12/3013. Contudo, extrai-se do 

contrato de seguro anexado ao ID 10376874 que o objetivo do Plano de 

Previdência “Multiplano Geração 2” é conceder o benefício de pecúlio aos 

beneficiários indicados, em decorrência da morte do participante, nos 

termos das condições previstas no regulamento (Título I). O item 2 do Título 

VII do contrato prevê que “a cobertura do benefício é vitalícia e será 

garantida a partir da data de início de vigência se a morte do participante 

ocorrer em consequência de acidente e, somente será garantida em caso 

de por outras causas se esta ocorrer após 2 anos contatos da data de 

início de vigência do plano e desde que pagas as contribuições 

correspondentes.” Conceitua-se acidente pessoal para fins de seguro 

como “é o vento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, 

súbito, involuntário, violente, causador de lesão física que, por si só, e 

independente de toda e qualquer causa tenha como consequência direta a 

morte do participante”. No caso em apreço, conforme se verifica da 

certidão de óbito (ID 9281964), a Sra. NELIDA faleceu em decorrência de 

câncer de fígado, ou seja, de morte natural, na data de 28/01/2015. 

Portanto, não faz jus o requerente à indenização securitária, já que o 

falecimento de sua esposa decorreu de causas naturais, para o qual não 

há previsão de cobertura na apólice durante o período de vigência, ou 

seja, de 12/12/2013 a 12/12/2015. Oportuno mencionar que a estipulação 

desse prazo de carência, no caso de seguro de vida para o caso de 

morte, encontra respaldo legal, consoante inteligência do artigo 797 do 

Código Civil, desde que expressamente previsto no contrato, período 

durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. 

VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 797 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE 

INFORMAÇÃO ATENDIDO. FALECIMENTO DA SEGURADA POR MORTE 

NATURAL (AVC) DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. ACIDENTE PESSOAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DA 

RESERVA TÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO. 1.De acordo com o artigo 

757, caput, do Código Civil: "pelo contrato de seguro, o segurador se 

obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". 

Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente 

sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não 

se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2.Os contratos de 

seguro devem se submeter às regras constantes na legislação 

consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, 

considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; 

bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da 

relação no tempo. 3. O seguro de vida permite que se estipule prazo de 

carência (artigo 797 do Código Civil), durante o qual, apesar de ser o 

segurado obrigado a pagar as parcelas devidas... (prêmio), não receberá 

a indenização contratada, ou seja, fica a seguradora, neste período, 
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isenta de pagar a cobertura estipulada no seguro. 4. O CDC define, em 

seu artigo 54, § 4º, que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão". Tal previsão legal foi devidamente atendida, pelo 

que válida a estipulação de prazo de carência no seguro objeto desta 

ação. 5. Considerando a existência de informação clara a respeito da 

cláusula que estipula prazo de carência para pagamento da indenização e 

não sendo a causa da morte excluída do cumprimento do período de 

carência, a negativa de indenização é lícita. 6. Morte Natural. Acidente 

Vascular Cerebral, evento interno que não se enquadra no conceito de 

acidente pessoal nos termos do contrato entabulado entre as partes. 7. 

Deve ser ressarcido à segurada, na pessoa de seus beneficiários, o valor 

formado a título de reserva técnica, conforme determina o parágrafo único 

do artigo 797 do CC. Trata-se de disposição legal, decorrência lógica do 

julgado. Disposição de ofício. 8. Majoração dos honorários advocatícios 

ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.... (Apelação Cível Nº 

70074069345, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AC: 

70074069345 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/10/2017). (grifei e negritei) Registro, por fim, que, nos 

termos do artigo 797 do Código Civil, deve ser ressarcido à segurada, por 

meio de seus beneficiários, o valor formado a título de reserva técnica. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o §2º do artigo 85 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do 

mesmo códex. 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, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006981-70.2019.8.11.0037

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:

SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006981-70.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SEBASTIAO PEREIRA 

DE LIMA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por OMNI FINANCEIRA S/A em face de SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA, 

ambos qualificados, formulado com base no Decreto-Lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do veículo marca/modelo: FORD/F-350 2P (DIESEL); 

tipo 4; ano: 2005; cor: prata; placa: AFP0086 e chassi: 

9BFJF37G85B006783. Juntou documentos. Decido. A mora está 

comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de Recebimento (ID nº 

26645797). 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 se fixa em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.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 (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do 

Decreto-Lei 911/1969). Outrossim, 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 inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição 

no veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, 

parágrafo segundo, 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 

outras Comarcas, cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de 

distribuição de carta precatória, conforme 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, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil 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: 1007103-83.2019.8.11.0037

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:

SALVADOR DE ARAUJO CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007103-83.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SALVADOR DE 

ARAUJO CARNEIRO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por OMNI FINANCEIRA S/A em face de SALVADOR DE ARAUJO 

CARNEIRO, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, 

cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre 

as partes, para aquisição do veículo marca/modelo: Volkswagen/8-120/ 

8-120 EURO3 WORKER 2P (DIESEL); tipo: 4; ano: 2006; cor: branca; placa: 

HEW2506 e chassi: 9BWA452R76R627760 Juntou documentos. Decido. A 

mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de 

Recebimento (ID nº 26882884). 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 se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.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 (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, 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 
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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 inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, 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 outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme 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, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007422-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT (REQUERENTE)

VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao 

teor da decisão retro, que segue abaixo: "Processo: 

1007422-85.2018.8.11.0037. Vistos. Da análise dos autos, verifico que, 

nos Ids nº 19050957 e 19050965, foram juntados novos documentos a fim 

de comprovar a data da reintegração na posse da requerida no imóvel 

objeto da lide. Constato, ainda, que, no ID nº 22923401, as partes 

requerentes pugnaram pela intimação da parte requerida para se 

manifestar sobre os documentos juntados, visando possibilitar a 

especificação de provas. Por sua vez, no ID nº 25378268, a parte 

requerida pugna que seja o feito chamado a ordem, tendo em vista que a 

ausência de intimação para manifestação implicou no cerceamento de seu 

direito de defesa, impossibilitando, ainda, na especificação de provas 

pelas partes. Assim, a fim de evitar futuras nulidades, chamo o feito a 

ordem para reconhecer a ausência de intimação específica para a parte 

requerida impugnar os documentos citados, bem como declarar tempestiva 

a manifestação de ID nº 25378268. Intimem-se as partes requerentes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição e 

documentos de ID nº 25378257/25378593. Sem prejuízo, intimem-se as 

partes para que, no mesmo prazo, 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."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007712-03.2018.8.11.0037

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:

ISAC OSEIAS RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007712-03.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ISAC OSEIAS RODRIGUES FERREIRA 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005853-15.2019.8.11.0037

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:

CARLOS HONORIO GALVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005853-15.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CARLOS HONORIO 

GALVAO 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001122-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL FELIPE GADONSKI GIROLOMETO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001122-73.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL REU: EMANUEL FELIPE GADONSKI 

GIROLOMETO 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004011-97.2019.8.11.0037

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:

FRANCISCO SALLES DALCIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ROESLER BARUFALDI OAB - RS55179 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto a 

dec i são  re t ro ,  cu jo  t eo r  seg u e  a b a i x o :  " P r o c e s s o : 

1004011-97.2019.8.11.0037. Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 326 de 527



proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de FRANCISCO SALLES 

DALCIN, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifico que a parte 

requerida arguiu preliminares, de forma que passo a analisá-las. No que 

se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, da análise dos documentos que instruem os autos, verifico que o 

feito é instruído por cédula rural pignoratícia e hipotecária, formulada para 

obtenção de crédito destinado, exclusivamente, a fomentação da atividade 

agrícola da parte requerida. Com efeito, conforme entendimento dominante 

da jurisprudência pátria, não incidem as regras do Código de Defesa do 

Consumidor em processos que versem sobre a aquisição de implementos 

agrícolas pelo produtor rural para desenvolvimento de sua atividade 

econômica, visto que neste caso este não pode ser considerado 

destinatário final dos produtos. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM 

FUNDAMENTO NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ – ENTENDIMENTO 

DOMINANTE ACERCA DAS QUESTÕES DEBATIDAS – RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA 

MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- O Enunciado n.º 568 da Súmula do STJ, dispõe 

expressamente que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de 

Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema.” Na hipótese, o Apelo interposto 

pelos Agravantes foi julgado de forma monocrática, haja vista que há 

entendimento dominante acerca das questões debatidas, quais sejam: 

inaplicabilidade do CDC quando os Autores são produtores rurais que 

adquirem implementos agrícolas, prorrogação da dívida, afastamento da 

teoria da imprevisão e equidade e proporcionalidade na fixação de 

honorários advocatícios de sucumbência. 2 - Segundo o art. 1.021, § 4º, 

do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente 

inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em 

decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa 

fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na 

hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum 

singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT - AGV: 

00325807620188110000325802018 MT, Relator: DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/06/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA – INCIDÊNCIA DO CDC – IMPOSSIBILIDADE - GRANDE 

PRODUTOR RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO 

CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -– PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS 

SUPORTADOS PELO VENCIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Este Sodalício já decidiu, em outras oportunidades, que não 

se aplicam às ações que tratam de compra e venda de INSUMOS agrícolas 

as normas consumeristas, porque o autor, como produtor rural, não é 

considerado consumidor final para fins de proteção do CDC. Não restando 

caracterizada a figura do consumidor, tampouco a destinação final a 

justificar a incidência da Lei 8.078/90, por consequência, não há falar e 

inversão do ônus da prova. “Nos termos do enunciado 93 da Súmula do 

STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula 

que preveja a capitalização mensal dos juros. (...) Tese para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o 

pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (N.U 

0002424-77.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). 

Destarte, resta afastada, no caso em apreço, a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Do mesmo modo, inviável a inversão do ônus 

probatório com base no referido diploma, vez que ausente a qualidade de 

consumidor. Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas. 

Analisadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: · Se juros e demais encargos aplicados 

na cédula estão de acordo com os parâmetros legais; · Se o débito 

cobrado pela requerida mostra-se legítimo. Para prosseguimento do feito e 

considerando que a parte requerida pugnou pela produção de prova 

pericial, defiro o pedido e nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO 

CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, 

Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, 

o qual deverá ser intimado para informar se aceita a nomeação, bem como 

para apresentar proposta de honorários e currículo, com comprovação da 

especialização, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente 

depósito da verba honorária pela parte requerida. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Com a juntada do laudo, expeça-se 

alvará para liberação dos honorários periciais em favor do perito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002370-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACSUEL ROSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

aguas de primavera (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000368-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOWGLAS ALVES GAGO PEIXOTO DE FARIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000368-34.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: DOWGLAS ALVES GAGO 

PEIXOTO DE FARIA 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003172-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003172-72.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: MANOEL SALVADOR 

DO NASCIMENTO 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 autora 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005249-54.2019.8.11.0037

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:

JOAO CARLOS DA SILVA MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005249-54.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOAO CARLOS DA 

SILVA MATOS 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 autora 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, 27 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-13.2019.8.11.0037

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:

BEATRIZ ALBUQUERQUE DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002872-13.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: BEATRIZ ALBUQUERQUE DA COSTA Vistos. 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 da motocicleta via sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação junto 

ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005013-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005013-73.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SARA PERUI O REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por SARA PEAI’UNI em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é aposentada 

e que não solicitou empréstimo consignado referente ao contrato de nº 

551566944, perante o banco requerido, no valor de R$ 640,43, num total 

de 72 parcelas, com desconto mensal de R$ 19,22, já tendo sido 

descontadas 21 parcelas. Assim, pugna pela procedência da ação para 

declarar a anulabilidade do negócio jurídico comercial e débito entre 

requerente e requerida, cancelar o contrato de empréstimo consignado n° 

551566944, bem como condenar o requerido a restituir em dobro os 

v a l o r e s  d e s c o n t a d o s  i n d e v i d a m e n t e  d o  b e n e f í c i o 

previdenciário/aposentadoria n° 1543314373 da parte autora. A inicial veio 

acompanhada de documentos. No ID 12232480, apresentação de 

contestação, alegando, a validade do contrato entabulado, que o 

empréstimo foi disponibilizado na conta da parte autora por meio de ordem 

de pagamento, que não foi praticado nenhum ato ilícito que justifique a 

indenização, bem como pugnou pela improcedência da ação. No ID 

11883008, audiência de conciliação, oportunidade em que a requerente 

não se fez presente. A parte requerente não impugnou a contestação. No 

ID 16697595, decisão indeferimento o pedido de tutela de urgência. 

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, somente a 

parte requerida se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 

16697595). 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. Em 

primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Com efeito, à 

hipótese em testilha aplica-se as disposições da lei consumerista, 

comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e o requerente 

como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de 

forma objetiva pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Todavia, 

as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o 

banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram 

comprovados nos autos. Em que pese a relação travada entre as partes 

seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a autora deveria 

comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco 

requerido comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou 

os empréstimos consignados impugnados. Impende registrar que o banco 

requerido, no momento da contratação com a requerente, adotou todas as 

cautelas necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos 

documentos pessoais da autora, declaração da FUNAI de endereço para 

entrega de correspondência da autora, assim como comprovante de 

residência. Não obstante, o valor de R$640,43 referente ao empréstimo foi 

disponibilizado por meio da ordem de pagamento junto ao banco requerido 

em 27/11/2015, sendo, posteriormente, descontado mensalmente do 

benefício previdenciário da requerente. Impende registrar que o banco 

requerido, no momento da contratação com a requerente adotou todas as 

cautelas necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos 

documentos pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa 

que assinou a roga pela autora, assim como comprovante de residência. 

Dessa forma, havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, 

mediante ordem de pagamento, caberia a parte autora fazer prova de que 

o valor não foi disponibilizado pela instituição financeira ou que as 

contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez. 

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, 

consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja 

por danos materiais ou morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
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AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que julgou improcedente a presente ação. Relação de consumo 

que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 333, inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado 

a regularidade do desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido 

cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à 

autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, o que não ocorreu, 

posto que esta não trouxe qualquer prova da alegada viagem que iria 

realizar ou de qualquer prejuízo concreto que tenha sofrido em virtude do 

desconto indevido. Sendo assim, deve ser mantida a improcedência da 

ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005521323, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005521323 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/10/2015) E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIBERAÇÃO DOS MÚTUOS 

CONTRATADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Restando comprovada a legalidade das contratações e que 

as instituições financeiras demandadas liberaram os valores decorrentes 

dos empréstimos consignados impugnados, de rigor a manutenção da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MS - APL: 

08010141520158120013 MS 0801014-15.2015.8.12.0013, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 20/05/2019). Com efeito, é cediço que o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de 

vícios no negócio jurídico. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (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:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-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 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001145-53.2018.8.11.0037 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007237-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA FRANSAO (REQUERENTE)

GENESIO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007237-47.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GENESIO BATISTA FERREIRA, ROSA DE FATIMA 

FRANSAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO 

DE HIPOTECA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

GENESIO BATISTA FERREIRA e ROSA DE FATIMA FRANSÃO FERREIRA 

em face de BANCO DO BRASIL S.A., todos devidamente qualificados nos 

autos. Alegam, em síntese, que são proprietários de um imóvel rural 

denominado Fazenda Batista, registrada no CRI dessa Comarca sob a 

matrícula nº 3.187, e que utilizam esta terra para o cultivo de grãos, tendo 

realizado, por diversos anos seguidos, financiamentos para a produção 

das lavouras através de empréstimos junto ao banco requerido, ofertando 

o referido imóvel em garantia real por meio de hipotecas. Aduzem que a 

matrícula do referido imóvel ainda possui registros/averbações de 

hipoteca não baixadas, lançadas em favor do requerido (R. 5 - AV.6 e 

AV.12, R.11, R.13), provenientes de Cédulas Rurais Pignoratícias e 

Hipotecárias, as quis encontram-se prescritas. Asseveram que 

notificaram extrajudicialmente a Superintendência do Banco requerido, 

objetivando que fossem baixados os aludidos registros e averbações, 

sendo que, recebida a notificação, não houve resposta ou ato efetivo de 

cancelamento das hipotecas. Requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar que o requerido promova a baixa e/ou cancele as 

hipotecas registros e averbações constantes no R. 5 - AV.6 e AV.12, 

R.11, R.13, da Matrícula 3.187, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação para declarar prescritas as dívidas 

consubstanciadas pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 

averbadas no R. 5 - AV.6 e AV.12, R.11, R.13, da Matrícula 3.187 e o 

direito as ações executivas e causais, bem como Cancelando a Hipoteca. 

É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a parte autora demonstra 

a existência das cédulas e das averbações hipotecárias em favor do 

requerido, bem como a data de seus vencimentos. No entanto, não há nos 

autos documento que comprove a inexistência de ações que possam 

ensejar a interrupção do prazo prescricional, não sendo possível 

visualizar a probabilidade do direito pleiteado nesta sede de cognição, 
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restando ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante desta situação, as alegações trazidas pela parte 

requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a 

concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória 

para análise da matéria discutida Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA e, em consequência, determino a citação da parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. 

Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se 

o dia 14/02/2019, às 16h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

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. 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 do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-21.2018.8.11.0037

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 COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001173-21.2018.8.11.0037 AUTOR(A): JOAO OLIVEIRA DE LIMA REU: 

BANCO DO BRASIL SA 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007014-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007014-94.2018.8.11.0037 DONIZETE 

JORGE RODRIGUES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

JORGE RODRIGUES DA SILVA em face d PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

30193518, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

30728220, 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 30728220). 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, 

30 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000989-94.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. 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 prte autora das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio. 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, à 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o 

requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000776-88.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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 prte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. 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 
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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, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de 

justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001471-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA (EXECUTADO)

CLARICE BEE PERERA (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 : 

1001471-47.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CLARICE BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA 

Vistos. Intime-se a parte exequente para comprovar a averbação da 

penhora na matrícula do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovada 

a averbação, cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 13032920, 

procedendo-se a avaliação do bem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 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))

 

RETIRAR CERTIDÃO DE PENHORA 2949 AUTORA para retirar, nesta 

secretaria, certidão para fins de registro de penhora, devendo 

comparecer com as guias devidamente pagas, bem como comprovar sua 

averbação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002613-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

RETIRAR CERTIDÃO DE PENHORA 2949 AUTORA para retirar, nesta 

secretaria, certidão para fins de registro de penhora, devendo 

comparecer com as guias devidamente pagas, bem como comprovar sua 

averbação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001250-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA OAB - MG162283 

(ADVOGADO(A))

ADRIENES BERNARDES DA SILVA OAB - MG155898 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ALENCAR OAB - MG92798 (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 : 

1001250-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO BARROS DA 

SILVA REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO 

ajuizada por FRANCISCO BARROS DA SILVA em face de BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que formalizou 

um contrato de adesão, através do título de crédito (cartão de crédito), em 

uma farmácia no qual sempre realizou suas compras mensais de seus 

medicamentos, resultando um valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais) . Alega que por ter passado algumas dificuldades financeiras, 

acabou atrasando o pagamento do cartão de crédito, por um período de 3 

(três meses), o que ocasionou uma enorme dívida, devido aos juros 

abusivos impostas pela a requerida, que se resultou no valor de R$ 

1.747,00 ( hum mil, setecentos e quarenta e sete reais) . Diz que realizou 

um acordo oneroso com a requerida, onde as parcelas seriam pagas por 

meio de uma entrada de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) e 

mais 5 parcelas fixas no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito 

reais ). Assevera que os juros estão em valor extremamente acima da que 

é praticada no mercado. Assim, requereu a procedência do pedido para 

que seja revisto o contrato de adesão e declarar abusiva a cobrança dos 

juros mensais acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco 

Central, reduzindo -se para a taxa ali consignada, conforme parecer 

contábil a ser realizado pela Contadoria do Juízo, adequando -os aos 

encargos legais e seja o autor seja restituído pelos valores indevidos 

pagos. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as 

partes (ID. 8776389). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação à ID. 9191002, alegando, preliminarmente, a inépcia da 

petição inicial, ante a ausência de indicação dos valores cobrados 

indevidamente e ausência de apontamento das supostas cláusulas 

abusivas. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Réplica à ID 10426028. Intimados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, apenas o requerido se manifestou, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 15792076). É o breve 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. Pois bem. 

Atenta ao contido nos autos, tenho que assiste razão ao requerido, 

quando alega a inépcia da petição inicial, ante a ausência de indicação dos 

valores cobrados indevidamente e ausência de apontamento das 

supostas cláusulas abusivas. Pretende a parte autora a revisão do 

contrato de adesão, pugnando pela nulidade das cláusulas que versam 

sobre juros mensais acima da taxa média de mercado. Da análise dos 

autos, verifico que o requerente alega, genericamente, a ilegalidade, sem 

sequer apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, até porque 

ajuizou a ação sem ter o contrato em mãos, baseando-se em eventuais 

cláusulas nulas. É certo que compete a parte autora indicar as supostas 

cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as 

que estabelecem as taxas de juros conforme variação do mercado, 

indicando qual seria a média do mercado e qual foi a taxa praticada, 

devendo trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não cabe ao 

juízo desempenhar essa investigação. Por outro lado, o autor limitou-se a 

pleitear a revisão das cláusulas contratuais onerosas, com a consequente 

nulidade daquelas tidas como abusivas. No entanto, tal pedido não deve 

ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma 

concreta, indicando as cláusulas (item por item) e apresentando planilhas 

ao alegar a nulidade. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 
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AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO 

PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é 

defeso à parte apresentar pedido genérico , não bastando a parte 

discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, 

sem se ater às cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 

(Súmula nº 381 do STJ)Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia , discriminar na petição inicial , 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º) . 

(N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) Além disso, ao teor do disposto 

no art. 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de financiamento, o autor deverá discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos 

autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

ante a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo art. 330, § 2º c/c 

artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Destarte, 

condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 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)

 

RETIRAR CERTIDÃO DE PENHORA 2949 AUTORA para retirar, nesta 

secretaria, certidão para fins de registro de penhora, devendo 

comparecer com as guias devidamente pagas, bem como comprovar sua 

averbação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(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 : 

1001984-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA 

REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA em 

face de UNIC – PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. Aduz que é estudante do 3º semestre do curso de Engenharia Civil, 

tendo iniciado seu curso em Cáceres, na FANPAN, em junho 2017. Afirma 

ser beneficiária do FIES, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) e 

bolsa de estudo do PROUNI de 50% (cinquenta por cento). Aduz que em 

dezembro/2017 transferir seu curso para instituição requerida, sendo que 

esta se recusa a habilitar o FIES, tendo cobrado mensalmente 50% do 

requerente, o que resultou na sua inadimplência e na inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que teve seu portal 

de acesso bloqueado, impossibilitando de realizar as disciplinas do seu 

curso. Assim, requereu liminarmente a suspensão da cobrança do 

percentual de 50% por ser este valor custeado pelo programa estudantil 

FIES, que proceda a matricula do requerente e que não obstaculize 

nenhuma atividade do Requerente, bem como o acesso ao portal do aluno 

e atividades acadêmicas corredeiras. No mérito, pugnou pelo pela 

declaração de inexistência do débito, pela realização do aditamento do 

contrato para a transferência do financiamento, passando a ser a 

instituição mantenedora. Por fim, pugna pela condenação a danos morais e 

pagamento de custas e despesas processuais. A inicial veio 

acompanhada de documentos. No ID 12645554, a liminar foi deferida e 

foram concedido o benefício da justiça gratuita. No ID 14213581, a parte 

requerida contestou o pedido, aduzindo, preliminarmente, a sua falta de 

interesse de agir. No mérito, alegou a ausência de cobrança do 

requerente, a inexistência de negativação e, por consequência, de danos 

morais, pugnando pela improcedência dos pedidos do auto No ID 

15996847, a parte requerente apresentou impugnação à contestação. 

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito. 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. Há preliminar 

aventada pela parte requerida. No tocante à falta de interesse de agir, é 

cediço que o conceito de interesse processual, nas lições de Nelson Nery 

(p. 109, CPC comentado edição 44º), é composto pelo binômio 

necessidade-adequação, sendo àquele referente à indispensabilidade do 

ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e esta na 

relação de pertinência entre a situação material que se pretende alcançar 

e o meio processual utilizado para tanto. Destarte, visualizo a sua 

adequação na demanda, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. 

Assim, REJEITO a preliminar e passo à análise do mérito. 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 sobre 

cobrança mensal do valor de 50% referente ao FIES, ante a não 

habilitação desse programa e não realização do aditamento do contrato 

para a transferência do referido financiamento. Em primeiro lugar, deve-se 

ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se 

trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no 

conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora. Sob a ótica civil e 

consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do 

empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa, ou seja, responde objetivamente. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o 

fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da 

responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de 

consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser 

contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o 

dever de reparar os danos causados. É cediço que o direito à educação é 

constitucionalmente reconhecido, devendo ser preservado e garantido. O 

requerente alega que transferiu seu curso de engenharia civil para 

instituição requerida, tendo esta se recusado a habilitar o FIES, tendo 

cobrado mensalmente 50% do requerente, o que resultou na sua 

inadimplência e na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de contestação, a parte relata que mensalidade do curso 

de Engenharia Civil é de R$ 1.653,33, sendo o valor R$ 826,67 custeado 

pela bolsa PROUNI e R$ 793,00 custeado pelo FIES. Contudo, os outros 

encargos constantes no aditamento fica por conta dos próprios recursos 
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do aluno, que no caso dos autos, é de R$ 32,74 mensal, valor este que o 

requerente, na impugnação de ID 15996847, não nega que deve o valor 

cobrado pela instituição financeira. Contudo, a requerida não rebate que 

tenha se negado a efetivar a matrícula do aluno em razão da não 

habilitação no FIES, apenas informa que cumpriu a liminar, procedendo a 

rematrícula do aluno e reabrindo o portar do aluno e possibilitou a 

realização de provas e trabalhos. Desse modo, conquanto entenda que 

assiste razão a requerida em cobrar do requerente os encargos não 

acobertados pelos programas federais de educação, o fato é que o aluno, 

ora requente, ficou impossibilitado de ter acesso ao portal e de fazer as 

provas e demais trabalhos em razão da não habilitação do programa 

supramencionado. No que concerne ao pedido de indenização ante a 

ocorrência de dano moral, em que pese tenha a parte autora alegado que 

seu nome foi negativado junto ao cadastro de inadimplente, não logrou 

êxito em demonstrar nos autos que, de fato, houve essa negativação. 

Entretanto, entendo que houve lesão ao direito de personalidade do 

requerente, não em decorrência da suposta negativação, a qual não 

houve, mas sim em razão do constrangimento que sofreu o requerente 

com a falta de acesso ao portal do aluno, pela ausência de matrícula 

realizada pelo requerido ante a recusa deste em aderir ao Financiamento 

que o requerente aderiu, tendo o requerido obtido êxito apenas após o 

cumprimento da liminar deferida nestes autos. Configurado o dano moral, 

resta, nesta quadra, delinear o valor da indenização. Em relação ao valor a 

ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo 

Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos os critérios 

da prudência e razoabilidade. 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). O dano moral, in casu, deve ser de natureza indenizatória, 

compensatória do prejuízo moral sofrido pela parte autora, e também 

punitivo à ofensora, a fim de se desestimular a repetição de casos 

semelhantes. Dessa feita, diante dos fatores acima expostos, condeno a 

requerida em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, por considerar que este valor se afigura justo e 

razoável. Assim, considerando as lições colimadas, a procedência em 

parte é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e juros moratórios, a partir da citação nos termos 

do artigo 405 do Código Civil; 2. DETERMINAR que a parte requerida 

proceda à matrícula imediata da parte requerente e, por consequência, 

permita o acesso a todos os benefícios relacionados ao curso, tais como 

portal e outros, tornando definitiva a liminar de ID 12645554. Custas e 

honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 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, 30 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEX MACHADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida 

para depositar nos autos o valor dos honorários periciais, tudo no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005805-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª  VARA SENTENÇA 

1005805-56.2019.8.11.0037 JOSE LUCIANO ALVES COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSE LUCIANO ALVES em face de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, ambos qualificados nos 

autos. No Id nº 28937816, homologou-se acordo entabulado entre as 

partes no ato da audiência de conciliação. No Id nº 29490050, a parte 

requerida informa e comprova o pagamento integral da obrigação. No Id nº 

30764466, a parte requerente manifesta-se informando os dados para 

expedição de alvará. 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, qual seja, quando a obrigação for satisfeita. 

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

judicial eletrônico, conforme os dados bancários indicados no Id nº 

24633708, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial, após arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Shenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000787-20.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREUZA RODRIGUES DE AMORIM REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. 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 prte autora das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio. 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, à 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o 

requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE GERALDO LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO AFONSO VITES DE MELO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000779-43.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE GERALDO LEAL REU: FELICIO AFONSO VITES DE MELO 

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 prte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. 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, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de 

justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-52.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000759-52.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE CLARES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

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 prte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. 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, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de 

justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. 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 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 : 

1000673-18.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JANDIR WIECHOREK REU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL ajuizados por JANDIR WIECHOREK em desfavor de BANCO 

ITAUCARD S/A, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 22222197, 

foi indeferido o pedido de justiça gratuita, determinada a intimação da parte 

requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, em 15 (quinze) dias, contudo, intimada, não realizou o 

pagamento, conforme certidão de ID nº 30771293. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por 

culpa da parte requerente, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o 

exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, 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, 30 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001564-05.2020.8.11.0037

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:

LUIZ DEFENTI (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 : 

1001564-05.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

LUIZ DEFENTI 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, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001739-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES (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 : 

1001739-96.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JULIO ALVES 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, 30 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-41.2020.8.11.0037

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Segue em anexo o PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000762-07.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE CLARES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

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 prte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. 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, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de 

justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-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 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1000798-88.2016.8.11.0037 RODRIGO PEREIRA DE MOURA BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 30 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000766-44.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

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 prte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. 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, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de 

justiça gratuita. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da 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, 30 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000764-74.2020.8.11.0037. 

AUTOR: JOSE CLARES REU: BANCO BMG S.A 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 prte autora 

das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. 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, à míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte autora, não há 

como ser deferido o requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da 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, 30 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005656-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 : 

1005656-31.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CLAUDIO PEREIRA GOMES REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

CLAUDIO PEREIRA GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 16/06/2017, foi vítima 

de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu invalidez permanente em membro superior direito 

e demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 

10879404). No Id. 12515954, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez 

alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente devido de 

acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 13249067). 

No Id. 13965429, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 17608565, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo 

as partes se manifestado em Id. 18300535 e 18660028. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 20232496), considerando 

que a requerida alega divergências nas assinaturas do autor, foi 

determinando que a parte requerente junte aos autos outro documento 

com assinatura autenticada em cartório para conferência. Passo a 

apreciação do mérito. Aduz a requerida que há diferenças nas 

assinaturas que constam nos documentos apresentados pelo pela parte 

autora, requerendo que sejam colecionados nos autos, novos documentos 

com assinaturas idênticas, bem como autenticadas em cartório. Entretanto, 

instado a parte requerente para providenciar procuração com firma 

reconhecida, este manifesta-se (Id. 20873220), juntando nova procuração 

outorgada ao seu patrono, onde consta a assinatura da parte autora 

reconhecida perante ao cartório, tornando-se claro a válida do documento. 

Em que pese a parte requerida não tenha se manifestado sobre os 

documentos colecionados nos autos, embora devidamente intimada por 

duas vezes, reconheço os esforços pendidos pela parte requerente e 

declaro satisfeita a determinação. A parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação, que o 

referido documento deve constatar o fato in loco e, lavrado pela própria 

Autoridade Policial. O relatório do SAMU e o prontuário de atendimento 

médico (Id. 10879500), que identificam a vítima e estão devidamente 

registrados nos órgãos competentes, com assinaturas dos responsáveis, 

assim, gozam de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim 

de ocorrência não é documento indispensável para comprovação do dano 

causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). 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. 

17608565. Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, não 

colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei do 

Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência financeira da 

requerente, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 
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DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e 

é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id. 10879500) e perícia médica (Id. 17608565). No 

caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão intensa 

(75%) em ombro direito (25%). A lei não exige que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um documento 

específico; apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora CLAUDIO 

PEREIRA GOMES, no valor de R$ 2.531,25, (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% 

desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001330-57.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS REU: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JEAN GERALDO 

ALVES DE JESUS em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte requerida arguiu preliminares, 

de modo que passo a analisá-las. Alega o requerido que o pedido de 

justiça gratuita não merece acolhimento, vez que a parte requerente 

possui advogado particular constituído nos autos, bem como não 

comprovou que faz jus ao benefício. Dentro dessa percepção, entende-se 
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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. Noutro 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. Como então 

demonstrado supra, não há elementos no feito, ou qualquer 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 holerites da parte requerente (ID nº 

18636374/18636376) que demonstram seus rendimentos líquidos, e por 

consequência, comprovam que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. 

Consigno, ainda, que a constituição de advogado particular não obsta a 

concessão de gratuidade da justiça, conforme previsão expressa do 

artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil. Em relação à arguição de falta 

de interesse de agir, não merece prosperar, haja vista que os fatos 

narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a 

necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a 

tutelar jurisdicional. Dessa forma, REJEITO as preliminares suscitadas. 

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela 

parte requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece 

a facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento. Sem prejuízo, verifico que consta pedido de 

perícia grafotécnica formulado pela parte requerente, o qual defiro, vez 

que necessário para comprovar a veracidade da assinatura da requerente 

para abertura de conta corrente perante a instituição bancaria, ora 

requerida. Assim, nomeio como perito judicial ALCIDES LIBERALI, com 

sede na Rua Desembargador José de Mesquita, nº 255, Edif. Sunset 

Boulevard, apto 2003, Araes, CEP 78005-190, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

99988-6446, o qual deverá ser intimado para informar se aceita a 

nomeação, bem como a apresentação de currículo, com comprovação da 

especialização. Levando-se em consideração a complexidade da perícia e 

nos termos do artigo 95, §3º, II, do CPC, fixo os honorários periciais em 

R$900,00 (novecentos reais), obedecendo o disposto na Resolução nº 

232/2016 do CNJ. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça 

deferida ao autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Com 

a aceitação do encargo, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). No que se refere ao 

pedido de apresentação dos documentos originais pelo requerido para a 

realização de perícia (ID nº 20701931), deverá o perito nomeado indicar os 

documentos que se fizerem necessários, intimando-se, em seguida, as 

partes para providenciá-los, ficando a cargo do requerido a apresentação 

dos contratos originais, caso requisitados pelo expert. O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (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 : 

1000624-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO GMAC S.A. 

EXECUTADO: ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA Vistos. Indefiro o pedido 

retro, tendo em vista que a parte executada não foi citada. Assim, 

intime-se a parte exequente para promover a citação da parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005160-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MATIAS OAB - MT1857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES ANTONIO BRESSAN (REQUERIDO)

IRIS MARIA PERCH BRESSAN (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 : 

1005160-31.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVO MATIAS REQUERIDO: 

JAMES ANTONIO BRESSAN, IRIS MARIA PERCH BRESSAN Vistos. 

Considerando que os requeridos não possuem advogado constituído 

nestes autos, bem como que ao juízo deprecado compete, tão somente, o 

cumprimento do estabelecido na carta precatória, encaminhe-se o pedido 

de ID nº 26335232 para análise pelo juízo deprecante. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001613-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDY CAMPOS DA COSTA (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 : 

1001613-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: KENEDY CAMPOS DA COSTA Vistos. 

Indefiro o pedido de Id nº 28068009, tendo em vista que o ônus de trazer 

as informações cabe à parte autora. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REQUISIÇÃO DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS NO INTENTO 

DE OBTER A CERTIDÃO DE ÓBITO DA PARTE EXECUTADA. ÔNUS QUE 

COMPETE À PRÓPRIA PARTE EXEQUENTE. INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMAS NÃO 

EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte 

exequente diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais, que não se 

enquadram da condição de sujeitos do processo para fins de 

aplicabilidade do princípio da cooperação oriundo do art. 6º do CPC/15, no 

intento de obter informações e/ou certidões relativas às próprias partes 

litigantes, mediante o respectivo pagamento dos emolumentos devidos, 

somente cabendo ao Poder Judiciário atuar de maneira excepcional, 

quando efetivamente comprovado que a parte, per si , não conseguiu 

obter o documento, embora tenha diligenciado para tanto. 2. Diante disso, 

uma vez demonstrado que o ente político municipal sequer buscou 

extrajudicialmente a obtenção da certidão almejada, deve ser mantido o 

indeferimento do pedido de expedição de ofício reclamado. 3. Recurso 

Improvido. (TJ-ES - AI: 00235225920178080035, Relator: JORGE DO 

NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/12/2017, QUARTA CÂMARA 
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CÍVEL) Assim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001337-49.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

JEAN GERALDO ALVES DE JESUS em face do BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, ambos devidamente qualificados nos autos. Com relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente 

na inicial, item “05”, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a 

facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Sem 

prejuízo, 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. Sem prejuízo, verifico que consta 

pedido de perícia grafotécnica formulado pela parte requerente, o qual 

defiro, vez que necessário para comprovar a veracidade da assinatura da 

requerente para abertura de conta corrente perante a instituição bancaria, 

ora requerida. Assim, nomeio como perito judicial ALCIDES LIBERALI, com 

sede na Rua Desembargador José de Mesquita, nº 255, Edif. Sunset 

Boulevard, apto 2003, Araes, CEP 78005-190, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

99988-6446, o qual deverá ser intimado para informar se aceita a 

nomeação, bem como a apresentação de currículo, com comprovação da 

especialização. Levando-se em consideração a complexidade da perícia e 

nos termos do artigo 95, §3º, II, do CPC, fixo os honorários periciais em 

R$900,00 (novecentos reais), obedecendo o disposto na Resolução nº 

232/2016 do CNJ. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade da justiça 

deferida ao autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Com 

a aceitação do encargo, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). No que se refere ao 

pedido de apresentação dos documentos originais pelo requerido para a 

realização de perícia (ID nº 20701931), deverá o perito nomeado indicar os 

documentos que se fizerem necessários, intimando-se, em seguida, as 

partes para providenciá-los, ficando a cargo do requerido a apresentação 

dos contratos originais, caso requisitados pelo expert. O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Intimem-s. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de 

março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GERALD ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001362-62.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN GERALD ALVES DE JESUS REU: BANCO PAN Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JEAN GERALDO ALVES DE 

JESUS em face do BANCO OLÉ CONSIGNADO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A parte requerida arguiu preliminares, de modo 

que passo a analisá-las. Alega o requerido que o pedido de justiça gratuita 

não merece acolhimento, vez que a requerente não provou a necessidade 

de tal concessão. 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. Noutro 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. Como então 

demonstrado supra, não há elementos no feito, ou qualquer 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. Alega, ainda, 

pretensão resistida, com o fundamento de que não houve solução do 

conflito extrajudicialmente, visto que inexiste previsão legal no sentido de 

que necessite exaurir a via administrativa antes de pleitear judicialmente a 

indenização. Entendimento contrário afronta o disposto no inciso XXXV do 

artigo 5º da Constituição Federal. Dessa forma, REJEITO em parte as 

preliminares suscitadas. Com relação ao pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte requerente na inicial, item “05”, o artigo 6º, VIII, 

da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte 

requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente 

deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua 

vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que DEFIRO o 

pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Sem prejuízo, 

verifico que consta pedido de perícia grafotécnica formulado pela parte 

requerente, o qual defiro, vez que necessário para comprovar a 

veracidade da assinatura da requerente para abertura de conta corrente 

perante a instituição bancaria, ora requerida. Assim, nomeio como perito 

judicial ALCIDES LIBERALI, com sede na Rua Desembargador José de 

Mesquita, nº 255, Edif. Sunset Boulevard, apto 2003, Araes, CEP 

78005-190, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99988-6446, o qual deverá ser 

intimado para informar se aceita a nomeação, bem como a apresentação 

de currículo, com comprovação da especialização. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia e nos termos do artigo 95, §3º, II, 
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do CPC, fixo os honorários periciais em R$900,00 (novecentos reais), 

obedecendo o disposto na Resolução nº 232/2016 do CNJ. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pelo Estado, 

tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao autor. Consigno que, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados (artigo 2º, §3º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem 

prejuízo, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código 

de Processo Civil. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Com a aceitação do encargo, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). No que se refere ao pedido de apresentação 

dos documentos originais pelo requerido para a realização de perícia, 

deverá o perito nomeado indicar os documentos que se fizerem 

necessários, intimando-se, em seguida, as partes para providenciá-los, 

ficando a cargo do requerido a apresentação dos contratos originais, 

caso requisitados pelo expert. O prazo para apresentação do laudo 

pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de 

Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2.020 Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004853-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOSÉ ROHDEN (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 : 

1004853-77.2019.8.11.0037. REQUERENTE: UNIBANCO SEGUROS S.A. 

REQUERIDO: ILDO JOSÉ ROHDEN Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que, no Id nº 26876586, a parte requerente pugnou pela penhora bens e 

semoventes na residência da esposa do requerido. Entretanto, verifico 

que o presente feito trata-se de CARTA PRECATÓRIA com finalidade de 

proceder intimação do requerido para indicar bens passíveis de penhora, 

assim devendo tal requerimento ser dirigido ao juízo de origem. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de Id nº 26876586. Sem prejuízo, considerando 

que ao juízo deprecado compete, tão somente, o cumprimento do 

estabelecido na carta precatória, encaminhe-se o pedido de fls. Id nº 

26876586, para análise pelo juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006373-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BOM MAROSTICA (EXEQUENTE)

PEDRO HERMES LOCATELLI (EXEQUENTE)

LUIS CARLOS CONEJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - 023.288.028-00 (PROCURADOR)

 

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 : 

1006373-72.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: PEDRO HERMES LOCATELLI, 

LUIS CARLOS CONEJO, FABIANA BOM MAROSTICA EXECUTADO: 

ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO PROCURADOR: LEONARDO RANDAZZO 

NETO Vistos. Diante da divergência existente acerca do valor devido, 

remeta-se o feito à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001042-46.2018.8.11.0037

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILMAR SARTORI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001042-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: ADILMAR SARTORI 

Vistos. Defiro o pedido de Id nº 30481359 e determino a expedição de 

ofício às concessionárias de água e energia, bem como às empresas de 

telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de buscar o endereço do 

inventariante. Com a vinda das informações, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001416-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001416-28.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EDSON APARECIDO 

ANDRADE Vistos. Defiro o pedido de Id nº 29858513 e determino a 

expedição de ofício às concessionárias de água e energia, bem como às 

empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de buscar o endereço 

do executado. Com a vinda das informações, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002594-12.2019.8.11.0037

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:

SIDNEY DE JESUS FERREIRA JUNIOR (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 : 

1002594-12.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SIDNEY DE JESUS FERREIRA JUNIOR 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de SIDNEY DE JESUS 

FERREIRA JUNIOR, 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 

VOLKSWAGEM GOL G5/NF 1.0 8V (KIT-VIII) A/G 4P, chassi nº 

9BWAA05UXBP013934, ano/modelo 2010/2011, cor PRATA, placa 

NJW-7145 e renavan nº 213525151. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 20851568, liminar de busca e apreensão, esta 
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devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 26078195/26078228. Devidamente citada (Id nº 

26076159), a parte requerida não apresentou contestação, conforme 

certidão juntada no Id nº 29114166. No Id nº 29881553, 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 

26076159), 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, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007928-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007928-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELSO MARCON REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N 

Ç A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por NELSON MARCON em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes 

devidamente qualificadas. Alega o autor que é proprietário da Fazenda 

Marcon, localizada na Rovodia MT 130, Alto Coité km 93 + 1 à direita, no 

Município de Poxoréu/MT, onde desenvolve as atividades rurais de 

produção agrícola, na qual utitliza os serviços de energia elétrica 

fornecidos pelo Grupo Energisa, por meio da Unidade Consumidora n° 

6/951207 -0, Rural, Agropecuária Rural, Trifásica. Relata que, em 10 e 11 

de fevereiro de 2018, a UC em questão, veio a ficar sem energia elétrica, 

ocasião em que foram abertos os protocolos 46907392, 46907404 e 

46910408, visando atendimento e reestabelecimento da energia, o que foi 

devidamente providenciado. Entretanto, diz que a equipe de campo 

informou que não possuía determinada peça em estoque, razão pela qual 

a UC ficaria sem relógio, sendo que somente em 12/09/2018 é que a 

equipe técnica, atendendo a reclamação protocolada em 23/07/2018, 

colocou um medidor na unidade consumidora. De acordo com o autor, 

desde aquele atendimento as faturas vem sendo faturadas por média ou 

com confirmação de leitura em meses alternados, em que pese a UC estar 

sem relógio medidor desde 11/02/2018, mesmo tendo o autor, por três 

ocasiões distintas, protocolado reclamação administrativa requerendo a 

instalação do relógio medidor e revisão das faturas apuradas pela média, 

quando em verdade deveria haver a cobrança pela disponibilidade do 

sistema elétrico, sem qualquer resposta da ré. Assim, requereu a 

procedência da demanda para que a requerida proceda com o 

cancelamento das faturas das competências de 03 a 11/2018, nos valores 

de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 

4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53, respectivamente, com o 

refaturamento pelo custo da disponibilidade do sistema, bem como a 

condenação na obrigação de pagar consistente na repetição do indébito 

em dobro, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00, em razão da falha na prestação do serviço. A 

petição inicial foi recebida (Id. 16970145). Realizada audiência de 

conciliação (Id. 18214048), as partes não se compuseram amigavelmente. 

A requerida apresentou contestação no Id. 18752672, oportunidade em 

que a empresa ré alegou, preliminarmente, a carência de ação por falta de 

interesse de agir. No mérito, alegou que a cobrança dos valores é devida, 

visto que o imóvel se localiza na zona rural, o que permite a leitura e 

faturamento plurimensal, nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução 

414/2010 da ANEEL. Assim, diz que em alguns meses a cobrança se deu 

por média de faturamento, enquanto que em outros ocorreu a efetiva 

anotação de leitura, tendo a Energisa cobrado pelo que deixou de ser 

faturado nos meses em que a cobrança se deu pela média. Assim, 

requereu a improcedência da demanda. O autor apresentou réplica (Id. 

18822399). Foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir (Id. 19408840). O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 19726410), enquanto o requerido 

requereu a juntada do histórico de consumo do autor (Id. 19883421). Os 

autos vieram conclusos. 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. Inversão do ônus da prova: É fato 

sabido e notório que para a inversão do ônus da prova consubstanciado 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados observando os 

requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. 

Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a 

distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta 

forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar 

os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos 

obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração 

as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da 

atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio 

à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de uma 

fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 
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INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). 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. [...] §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. [...] 

Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como requerido pela 

autora, eis que deriva da própria lei. Da juntada de novos documentos: Em 

exame à manifestação da requerida ao id. 19883421, indefiro o pedido da 

requerida de produção de prova documental considerando que se 

encontra preclusa. Ocorre que incumbe à parte requerida instruir a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações sob 

pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar 

fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte 

comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). 

Todavia, a requerida quer acostar documentos e nada diz sobre eventual 

impossibilidade de juntá-los no momento apropriado. Portanto, determino o 

desentranhamento dos documentos de id. 19883421, mediante certidão 

nos autos. Da preliminar de falta de interesse de agir: Em sua contestação, 

o requerido alega a falta de interesse de agir, haja vista que em nenhum 

momento o autor apontou comprovadamente a irregularidade ou ilegalidade 

quanto à prestação de serviços da Requerida, se limitando apenas a 

discordar dos valores. O interesse de agir é requisito indispensável para 

se postular em juízo por força da previsão do artigo 17 do CPC: “Art. 17. 

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”. O 

instituto compreende o binômio necessidade e adequação, sabendo-se 

que “haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário” e que “por 

adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a 

resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial” (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. p. 75. 

Salvador: JusPodivm, 2016). Nesta esteira, a contrario sensu, sempre que 

a parte puder obter o bem da vida pelas vias ordinárias, não haverá 

interesse processual. In casu, diferente do alegado pelo requerido, o autor 

aponta claramente a irregularidade das faturas apuradas pela média, 

quando em verdade deveria haver a cobrança pela disponibilidade do 

sistema elétrico. Assim, afasto a alegada falta de interesse processual. 

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a lide na 

legalidade dos débitos cobrados pela requerida do mês 03 ao mês 

11/2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 

5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 

4.524,53. A unidade consumidora do autor está localizada na zona rural, 

portanto, classificada como “rural” para fins de tarifação. No caso, como a 

unidade consumidora se situa em área rural, em vista da dificuldade de 

acesso, é permitido à ENERGISA promover a leitura e faturamento 

plurimensal, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser 

cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal 

dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela 

concessionária. Portanto, nada impede que a Concessionária realize a 

leitura do consumo de energia elétrica em períodos, apurando-se a média 

de consumo para o cálculo da fatura mensal. Todavia, esta não é a 

hipótese dos autos, já que resta incontroverso que a Unidade 

Consumidora do autor permaneceu sem o medidor de energia do mês 

02/2018 ao mês 09/2018, fato sequer contestado pela parte requerida. 

Assim, o artigo 90, § 2º, da Resolução 414/2010/ANEEL, prevê o seguinte: 

Art. 90. Em caso de retirada do medidor sem a sua imediata substituição, 

seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou 

adequação técnica da unidade consumidora, o faturamento do período 

sem medição deve ser efetuado utilizando-se a média aritmética dos 

valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado 

o disposto no § 1º do art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) (...) § 2º Nos casos em que a unidade consumidora 

permanecer por mais de 30 (trinta) dias sem o medidor ou demais 

equipamentos de medição, por qualquer motivo de responsabilidade 

exclusiva da distribuidora, o faturamento subsequente deve ser efetuado 

com base no custo de disponibilidade ou no valor da demanda contratada. 

Assim, permanecendo a unidade consumidora por mais de 30 (trinta) dias 

sem os equipamentos de medição e, não se desincumbindo a requerida em 

comprovar que tal fato se deu por responsabilidade do autor, o 

faturamento naquele período deve ser efetuado com base no custo de 

disponibilidade, atenta ao que dispõe o artigo 98, da Resolução 

414/2010/ANEEL, vejamos: Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema 

elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por 

unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente 

a: I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores; II – 50 

kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou III – 100 kWh, se trifásico. 

Portanto, quanto aos débitos referentes às competências de 03 a 09/2018, 

nos valores de R$ 1.958,82, R$ 3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 

4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 3.487,51, deve a Concessionária emitir novas 

faturas, observando-se o custo de disponibilidade, atenta ao que dispõe o 

artigo 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL. Já em relação aos débitos 

referentes às competências de 10 a 11/2018, nos valores de R$ 4.666,67 

e R$ 4.524,53, deve a Concessionária emitir novas faturas, 

observando-se o consumo médio mensal registrado na unidade 

consumidora, vez que nesse período o medidor já havia sido instalado. 

Ainda, deverá a requerida restituir em dobro o valor o que foi 

indevidamente cobrado. Por outro lado, a pretensão à indenização por 

danos morais não se mostrou procedente, pois entendo ausente a 

configuração de situação que enseje indenização por danos morais. Isto 

porque, não houve a suspensão do fornecimento de energia à requerente 

e nem a negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, de 

maneira que há mero dissabor que não fere os direitos à personalidade, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, o que não 

resulta no dever de indenizar. Em igual sentido, destaco o seguinte julgado 

do egrégio TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS 

VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE 

ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE 

INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 

DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE 

CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE 

MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Se a controvérsia gravita em torno 

da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo 

pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na 

unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter 

consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram 

enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de 

consumo. 2- O processo administrativo de quantificação dos valores a 

serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que 

justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor 

encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente 

enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução nº 414/2010 da 
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ANEEL. 3- A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, 

desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência 

de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não 

tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial. (TJMT - Ap 

139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

16/04/2018) (grifei). Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: I. DECLARAR a inexistência do 

débito referente à Unidade Consumidora nº 6/951207-0, no período 

referente ao mês 03 ao mês 11/2018, nos valores de R$ 1.958,82, R$ 

3.802,86, R$ 4.283,67, R$ 5.302,49, R$ 4.776,54, R$ 4.684,70, R$ 

3.487,51, R$ 4.666,67 e R$ 4.524,53, devendo a Concessionária requerida 

emitir novas faturas, observando-se o custo de disponibilidade, atenta ao 

que dispõe o artigo 98, III, da Resolução 414/2010/ANEEL, em relação aos 

meses 03 à 09 de 2018 (período em que a UC se encontrava sem o 

medidor de consumo), bem como novas faturas em relação às 

competências de 10 a 11/2018, observando-se o consumo médio mensal 

registrado na unidade consumidora, vez que nesse período o medidor já 

havia sido instalado. II. CONDENAR a requerida ao pagamento em dobro 

dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de 

sentença, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso de cada 

parcela; III – CONDENAR o requerido em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000377-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GOMES PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO & CAMPOS 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 do Edital: 20 (vinte) Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1000377-59.2020.8.11.0037 Valor da causa: R$ 141,74 

ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32) HERDEIRO(S): Nome: KARINA GOMES PEREIRA Endereço: RUA 

MACAUBA, 1777, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 INVENTARIADO(A): Nome: FORTUNATO & CAMPOS LTDA - ME 

Endereço: RUA FOZ DO IGUACU, 548, PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para os termos da presente ação, bem como para 

querendo contestar a presente ação, sob pena de revelia, 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 mandado. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, em que 

KARINA GOMES PEREIRA, brasileira, solteira, do lar, RG 2488464-2, CPF 

052.227.741-12, residente na Rua Macauba, n.º 1777, Bairro Primavera III, 

em Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 9.9621-2878, move em desfavor 

de FORTUNATO & CAMPOS LTDA (COSMED), pessoa jurídica de direito 

privado, com endereço cito a Rua Foz do Iguaçu, nº 548, Bairro Primavera 

II, na cidade de Primavera do Leste-MT, inscrita no CNPJ 

17.776.465/0001-31, na pessoa de seu representante legal. A autora 

possui uma dívida histórica de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), atualizada 

perfaz R$141,74 (cento e quarenta e um reais e setenta e quatro 

centavos) junto à Requerida, em razão da compra de um medicamento, 

que por motivo de falta de recursos ficou impossibilitada de adimplir a 

obrigação. A autora deseja pagar a dívida, além de obrigar a Requerida a 

retirar o nome da Autora dos bancos de dados destinados a consultas 

públicas sobre os débitos ativos que se encontra.Desta feita, combinando 

as disposições do diploma processual com as de direito material, acima 

elencadas, conclui-se pela total pertinência, e outrossim, procedência do 

presente pedido de consignação proposta em razão de que a autora não 

consegue fazer um acordo com a referida empresa, havendo de outro 

lado, o direito do devedor de adimplir sua obrigação, sendo certo, portanto, 

que para caracterizar-se o efeito de pagamento busca-se a tutela judicial, 

mediante a consignação da quantia devida.De resto, também verifica-se o 

perigo de dano, estimando que a manutenção do nome da Autora nos 

cadastros de restrições, a cada dia, a priva de suas relações financeiras 

necessária para o bom provimento da vida civil, física e psicológica. 

DESPACHO/ DECISÃO: Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, 

autorizando a consignação do valor de R$141,74 (cento e quarenta e um 

reais e setenta e quatro centavos) em juízo, e determino a baixa do nome 

da autora dos cadastros de proteção ao crédito efetivadas em razão do 

débito discutido neste feito. Cite-se a requerida, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

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

impugnação à contestação. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES (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. 1001786-07.2019.8.11.0037 Valor da causa: R$ 3.520,00 

ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DIONES 

MARQUES DA SILVA Endereço: rua alberto zulke, 88, centro leste, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES Endereço: Rua Amália Ometto, 

292, centro leste, 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. 
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RESUMO DA INICIAL:O requerido é credor do autor da importância líquida, 

certa e exigível de R$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais), 

referente aos cheques de n.º 000065, 000064, 000057, e 000062 (docs 

anexos), os quais teve o depósito resultado em devolução por ausência 

de fundos.Resultando inútil a tentativa de recebimento amigável, não 

restou alternativa ao autor senão recorrer ao Poder Judiciário, no sentido 

de ver o seu direito satisfeito com o pagamento pelo requerido da 

importância demandada.V - DO DIREITONo caso em comento, tem-se uma 

relação referente ao título constante em anexo, estabelecida entre o 

requerente e o requerido, na qual este último deixou de realizar sua parte, 

não tendo pago o valor fixado, possibilitando a requerente o direito de 

exigir o ressarcimento das perdas e danos que sofreu.Conforme se nota, 

o cheque já se encontra prescrito, por já ter transcorrido mais de 06 (seis) 

meses da apresentação do referido título extrajudicial, não sendo possível, 

destarte, a sua cobrança via ação de execução de título extrajudicial. 

Dessa forma, uma vez que o cheque não contém mais força executiva, 

cabível a cobrança através da Monitória. 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 NAJU - (Núcleo 

de Assistência de Prática Jurídica), 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 autora para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 27 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, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007237-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA FRANSAO (REQUERENTE)

GENESIO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007237-47.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GENESIO BATISTA FERREIRA, ROSA DE FATIMA 

FRANSAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de prescrição de dívida c/c cancelamento de hipoteca com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por GENÉSIO BATISTA FERREIRA e 

ROSA DE FÁTIMA FRANSÃO FERREIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, litigantes já qualificados na inicial. Os autores dizem que são 

pequenos produtores rurais e proprietários de uma área de terra com 

832,75 hás (oitocentos e trinta e dois hectares e setenta e cinco ares), 

denominado Fazenda Batista, devidamente registrado no Cartório de 1º 

Ofício da Comarca de Primavera do Leste - MT, na Matrícula 3.187, cuja 

propriedade é utilizada no cultivo de soja e milho. Relatam que para a 

manutenção de sua atividade produtora de grãos, em diversos anos 

seguidos se utilizaram de financiamento das lavouras através de 

empréstimos junto ao Réu ofertando o referido imóvel em garantia real por 

meio de hipotecas, cujos empréstimos bancários eram formalizados 

através de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias. De acordo com os 

autores, com o passar dos anos adquiriram capilaridade financeira e não 

mais se utilizaram dos recursos do Réu, sendo o último empréstimo 

realizado pelo aditivo de re/ratificação de 03.10.2005 á CRP nº 40/00668-9 

atual CRH nº 13/600951- 3, averbado na matrícula R.13, acostado no doc. 

02. Todavia, asseveram que na matricula do imóvel ainda constam 

Registros (averbações) de hipoteca não baixadas e lançadas a sua 

margem em favor do Réu, mais especificamente no R. 5 - AV.6 e AV.12, 

R.11, R.13, sendo que tais registros e averbações são todas provenientes 

de Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias - CRPH, vencidas em: a) 

14/04/2006 - (R.5 - Av. 12); b) 15/05/2008 - (R.11) c) 15/06/2007, 

15/06/2008, 15/06/2009 e 15/06/2010 - (R.13). Sustentam que embora as 

cédulas rurais estejam prescritas, sem possibilidade de execução, bem 

como sem possibilidade de cobrança por meio das ações causais, os 

autores notificaram extrajudicialmente a Superintendência da Ré em 

Cuiabá objetivando que fossem baixadas/canceladas os registros e 

averbações constantes da R.5 - Av. 6 e Av. 12, R. 11 e R.13, todavia não 

houve qualquer resposta e ato efetivo de cancelamento das hipotecas. Ao 

final, requereu que fosse deferida liminarmente a antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência, no sentido de determinar que ao Réu promova a 

baixa e/ou cancele as hipotecas registros e averbações constantes no R. 

5 - AV.6 e AV.12, R.11, R.13, da Matrícula 3.187. No mérito, pleiteou a 

procedência da ação, declarando prescritas as dívidas consubstanciadas 

pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias averbadas no R. 5 - 

AV.6 e AV.12, R.11, R.13, da Matrícula 3.187 e o direito as ações 

executivas e causais, bem como Cancelando a Hipoteca. A liminar 

pretendida foi indeferida à ID. 16624395. O requerido foi citado à ID. 

18022439. Realizada audiência de conciliação, as partes não se 

compuseram amigavelmente (ID. 18045065). Contestação apresentada à 

ID. 1849576. Réplica à ID. 18940051, oportunidade em que a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide. Com vista dos autos, o 

requerido não se opôs ao julgamento antecipado da lide (ID. 19433379). É 

o relatório. Fundamento e decido. Após relatar os autos para proferir 

sentença, observei que a parte autora atribuiu valor incorreto à causa em 

questão, pois a monta não corresponde à totalidade do benefício 

econômico pretendido (declaração de prescrição da dívida). Exemplicando 

o entendimento, transcrevo o acórdão à seguir, referente a julgado do 

egrégio TJMT, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO COM INDICAÇÃO DA QUANTIA 

REPARATÓRIA PRETENDIDA PELA PARTE – CONTEÚDO ECONÔMICO 

DETERMINADO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – VALOR DA CAUSA – 

SOMA DE TODOS – APLICAÇÃO DO ART. 259, II, DO CPC – DECISÃO 

AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E 

DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor da 

causa na ação declaratória será, em regra, o do negócio a que 

corresponde à relação jurídica, cuja existência se quer afirmar ou negar e, 

havendo cumulação de pedidos, esta corresponde à soma dos valores de 

todos eles, inclusive, daquele sugerido/estimado pelos danos morais. Não 

apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum 

recorrido, sua manutenção é medida que se impõe. (AgR 64210/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014) (grifei). Assim, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Desta forma, intime-se a 

parte autora para corrigir o valor da causa, em 15 (quinze) dias, 

promovendo o recolhimento complementar das custas e despesas iniciais 

no mesmo prazo, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, certifique-se, 

remetendo os autos conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004686-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EDUARDO SALVAJOLI GUILHERME (REQUERENTE)

SILVANA APARECIDA SALVADOR (REQUERENTE)

C. E. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1004686-31.2017.8.11.0010 Vistos. 

Trata-se de ação condenatória de ressarcimento c/c indenizatória por 

dano moral proposta por Fabio Eduardo Salvajoli Guilherme, Silvana 

Aparecida Salvador e Cauã Eduardo Salvador Guilherme contra Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, litigantes qualificados na petição 

inicial. Concedida a gratuidade da justiça aos autores no pronunciamento 

de id. 10161669. O recebimento da inicial e postergação do exame do 

pedido de antecipação de tutela deram-se no pronunciamento de id. 

25919496. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre as litigantes (id. 10722434). A requerida foi citada pelo correio (id. 

11477750) e ofereceu contestação ao id. 11028556, impugnando a 

concessão de justiça gratuita aos requerentes, arguindo preliminar de falta 

de interesse de agir e contrapondo-se à pretensão autoral. Os 

requerentes impugnaram a peça defensiva ao id. 11633202, rebatendo 

impugnação e preliminar arguida e as teses defensivas e ratificando os 

termos de sua pretensão. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Antecipação de tutela: O pedido dos demandantes 

visa compelir a demandada a custear transporte aéreo para deslocamento 

do menor Cauã até o local onde realiza tratamento. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (artigo 300, caput e § 3º, do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

in verbis: A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique. Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao artigo 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, percebo que 

inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois pelo 

que se dessume da inicial os requerentes já vêm custeando o transporte 

necessário para o menor desde 2016, não demonstrando qualquer 

impossibilidade que prejudicasse seu tratamento. Além disso, o feito 

encaminha-se para o fim, oportunidade em que a responsabilidade da 

requerida para custeio do transporte e restituição das quantias 

despendidas será devidamente analisada por este juízo. Desta forma, 

sabendo que os requisitos para concessão da tutela são cumulativos e 

ausente um deles, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Preliminar de 

ausência de interesse: A requerida defende que não há interesse 

processual in casu, pois os requerentes pleiteiam o desembolso de 

quantia despedida com transporte aéreo para tratamento do autor Cauã, 

mas não solicitaram previamente a remoção do menor por UTI aérea. 

Ocorre que a necessidade de solicitação do procedimento ou não será 

matéria de mérito, quando será analisada também a urgência/emergência 

da situação, questões importantes para o deslinde do litígio. Logo, o tema 

não pode ser examinado no presente momento processual, pois 

resguardado para aquelas questões prévias à análise de mérito. Portanto, 

julgo prejudicada a presente preliminar. Impugnação à justiça gratuita: A 

requerida ainda impugnou a concessão de assistência jurídica aos 

requerentes, baseando-se em gasto de R$ 654,12 (seiscentos e 

cinquenta e quatro reais e doze centavos) com energia, R$ 46.250,00 

(quarenta e seis mil duzentos e cinquenta reais) com a UTI aérea do menor 

Cauã e também em print screens dos perfis dos autores na rede social 

Facebook, onde existem posts de viagens e visitas a restaurantes. 

Examinando a questão, entendo que há razão por parte da requerida, 

havendo nos autos vários elementos que demonstram que os autores 

possuem condições de arcar com as custas, taxas e despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Perceba-se que o 

requerente Fábio qualificou-se como cirurgião-dentista na inicial, porém 

deixou de trazer qualquer documento que demonstrasse qual sua renda 

no exercício desta atividade. Ainda há a nota fiscal do táxi aéreo 

contratado pelos requerentes para transporte do autor Cauã para 

tratamento, documento que indica o pagamento de R$ 46.250,00 (quarenta 

e seis mil duzentos e cinquenta reais) à empresa UNIAIR (id. 10099306). 

Também instruem a inicial comprovantes da compra de passagens aéreas 

nos importes de R$ 1.135,91 (mil cento e trinta e cinco reais e noventa e 

um centavos); R$ 538,16 (quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis 

centavos); R$ 986,36 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis 

centavos); R$ 559,52 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), etc. A propósito, os prints do Facebook das partes ainda 

indica uma vida financeira superior ao padrão médio brasileiro. Portanto, 

os requerentes não demonstram preencher o conceito previsto no artigo 

98 do CPC para concessão da gratuidade da justiça, isto é: “A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios (...)”, nem atendem ao artigo 5º, inciso LXXIV, da CF: “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Destarte, acolho a 

impugnação apresentada pela requerida e revogo o benefício de 

assistência jurídica gratui ta concedido aos requerentes . 

Consequentemente, determino que o gestor certifique o valor das 

despesas processuais geradas no feito até o momento. Depois, intime-se 

os requerentes para recolherem as custas, taxas e despesas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição nos termos do artigo 290 do CPC. Demais atos de saneamento: 

Assim, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 345 de 527



Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem outras questões prévias a serem 

analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico que as partes 

não requereram a dilação probatória após oportunizado pelo 

pronunciamento anterior, demonstrando satisfação com as provas então 

produzidas, sendo assim caso de julgamento antecipado do pedido nos 

termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Portanto, aguarde-se o pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais pelos requerentes e a 

preclusão do presente pronunciamento e depois tornem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ROMANO RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALFREDO VIECILI (REU)

ROSELANE RIVA VIECILI (REU)

Outros Interessados:

DENARDI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1000427-22.2019.8.11.0037 Vistos. 

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por 

Severino Romano Riva contra João Alfredo Viecili, Roselane Riva Viecili e 

Denardi Engenharia e Comércio LTDA, litigantes qualificados na petição 

inicial. O autor diz que possui direitos de posse e propriedade sobre imóvel 

urbano de matrícula nº 2130 do CRI desta Comarca; conta que o adquiriu 

dos requeridos João e Roselane que por sua vez adquiriram da requerida 

Denardi, estando o bem ainda registrado em nome da primeira proprietária; 

afirma que a aquisição do bem se deu por avença verbal, tendo 

entabulado posteriormente “singelo” contrato de compra e venda sem 

formalidades legais, não permitindo a transferência para seu nome; relata 

que procurou a requerida Denardi, a qual o orientou a obter junto aos 

demais requeridos um “termo de declaração de transferência” ou “cessão 

de direitos e obrigações” para que pudesse outorgar escritura de compra 

e venda do imóvel diretamente em seu nome; alega que procurou os 

requeridos para tanto, inclusive notificando-os extrajudicialmente, mas não 

obteve resposta. Pretende a cominação dos requeridos João e Roselane a 

outorgarem transferência ou cessão de direitos relativos ao imóvel e, em 

caso de inércia, que a sentença supra tal vontade, permitindo o registro do 

imóvel em seu nome. O recebimento da inicial, indeferimento da tutela de 

urgência e concessão de gratuidade da justiça ao autor deram-se no 

pronunciamento de id. 17675505. Os requeridos foram citados pelo correio 

(id. 18704839, 18705724 e 19114784). Realizada audiência de conciliação, 

a requerida Denardi não esteve presente e não houve autocomposição 

entre os demais litigantes (id. 18472784). Os demandados deixaram 

transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação (id. 19322570). O 

demandante pediu a decretação da revelia deles e julgamento antecipado 

do pedido (id. 19369933). Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Decido. Primeiro, diante da ausência injustificada da requerida 

Denardi Engenharia e Comércio LTDA à audiência de conciliação, 

sanciono-a com multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa com 

fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC. Prosseguindo, considerando que os 

requeridos foram devidamente citados e deixaram de oferecer 

contestação, decreto a revelia com fulcro no artigo 344 do CPC. Lado 

outro, embora o feito se encaminhasse para a prolação de sentença no 

presente momento, denoto que ausente a juntada da matrícula do imóvel 

aos autos, documento necessário para averiguar e evitar eventual 

prejuízo à terceiros. Portanto, diante do poder geral de cautela conferido 

ao magistrado, converto o julgamento em diligência e determino que o 

requerente acoste aos autos a matrícula do imóvel (nº 2130) no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001250-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA OAB - MG162283 

(ADVOGADO(A))

ADRIENES BERNARDES DA SILVA OAB - MG155898 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ALENCAR OAB - MG92798 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

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 : 

1001250-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO BARROS DA 

SILVA REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO 

ajuizada por FRANCISCO BARROS DA SILVA em face de BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que formalizou 

um contrato de adesão, através do título de crédito (cartão de crédito), em 

uma farmácia no qual sempre realizou suas compras mensais de seus 

medicamentos, resultando um valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais) . Alega que por ter passado algumas dificuldades financeiras, 

acabou atrasando o pagamento do cartão de crédito, por um período de 3 

(três meses), o que ocasionou uma enorme dívida, devido aos juros 

abusivos impostas pela a requerida, que se resultou no valor de R$ 

1.747,00 ( hum mil, setecentos e quarenta e sete reais) . Diz que realizou 

um acordo oneroso com a requerida, onde as parcelas seriam pagas por 

meio de uma entrada de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) e 

mais 5 parcelas fixas no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito 

reais ). Assevera que os juros estão em valor extremamente acima da que 

é praticada no mercado. Assim, requereu a procedência do pedido para 

que seja revisto o contrato de adesão e declarar abusiva a cobrança dos 

juros mensais acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco 

Central, reduzindo -se para a taxa ali consignada, conforme parecer 

contábil a ser realizado pela Contadoria do Juízo, adequando -os aos 

encargos legais e seja o autor seja restituído pelos valores indevidos 

pagos. Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as 

partes (ID. 8776389). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação à ID. 9191002, alegando, preliminarmente, a inépcia da 

petição inicial, ante a ausência de indicação dos valores cobrados 

indevidamente e ausência de apontamento das supostas cláusulas 

abusivas. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Réplica à ID 10426028. Intimados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, apenas o requerido se manifestou, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 15792076). É o breve 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. Pois bem. 

Atenta ao contido nos autos, tenho que assiste razão ao requerido, 

quando alega a inépcia da petição inicial, ante a ausência de indicação dos 

valores cobrados indevidamente e ausência de apontamento das 

supostas cláusulas abusivas. Pretende a parte autora a revisão do 

contrato de adesão, pugnando pela nulidade das cláusulas que versam 

sobre juros mensais acima da taxa média de mercado. Da análise dos 

autos, verifico que o requerente alega, genericamente, a ilegalidade, sem 

sequer apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, até porque 

ajuizou a ação sem ter o contrato em mãos, baseando-se em eventuais 

cláusulas nulas. É certo que compete a parte autora indicar as supostas 
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cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as 

que estabelecem as taxas de juros conforme variação do mercado, 

indicando qual seria a média do mercado e qual foi a taxa praticada, 

devendo trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não cabe ao 

juízo desempenhar essa investigação. Por outro lado, o autor limitou-se a 

pleitear a revisão das cláusulas contratuais onerosas, com a consequente 

nulidade daquelas tidas como abusivas. No entanto, tal pedido não deve 

ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma 

concreta, indicando as cláusulas (item por item) e apresentando planilhas 

ao alegar a nulidade. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO 

PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é 

defeso à parte apresentar pedido genérico , não bastando a parte 

discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, 

sem se ater às cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 

(Súmula nº 381 do STJ)Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia , discriminar na petição inicial , 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º) . 

(N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) Além disso, ao teor do disposto 

no art. 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de financiamento, o autor deverá discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos 

autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

ante a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo art. 330, § 2º c/c 

artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Destarte, 

condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004953-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

CREUSA ISIDORO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (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 : 

1004953-32.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUIM AUGUSTO DE 

OLIVEIRA NETO, CREUSA ISIDORO DE OLIVEIRA EXECUTADO: INSS 

Vistos. De início, verifico que não houve a implantação do benefício 

deferido em sentença, de modo que adio o recebimento do cumprimento de 

sentença para momento posterior a implantação do benefício, onde será 

possível definir o valor total de créditos atrasados devidos à parte autora. 

Assim, intime-se a parte executada, através de seu Procurador, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a implantação do benefício, 

conforme determinado na sentença. Com a implantação do benefício, 

intime-se a parte exequente para juntada de novos cálculos. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 13 de setembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006622-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENITE PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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 : 

1006622-23.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA ZENITE PEREIRA DA 

COSTA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido 

prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos 

apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de novembro de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006345-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY FERREIRA HART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 : 

1006345-07.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NELCY FERREIRA HART 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela 

autora. Em seguida, com a juntada da missiva, intimem-se as partes para 

manifestação. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006163-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ROMA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT26851/O (ADVOGADO(A))

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003896-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1001368-06.2018.8.11.0037 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, 30 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000820-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STOTICA LOUBACK (REU)

SANDRA SOARES VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003686-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 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 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003558-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003181-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003181-05.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos. 

Sobre a manifestação retro, diga a parte executada, 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: 1006337-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA BARBOSA (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))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/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 
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Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007000-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRELINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002166-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES REI DE DACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1002166-30.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 30 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO FERREIRA VALERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1000546-80.2019.8.11.0037. AUTOR(A): IVANILDO FERREIRA VALERIO 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1005529-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERENTE)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005529-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE REQUERIDO: ELZA 

FERNANDES BARBOSA Vistos. Ante a informação retro, intime-se a parte 

requerida para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem 

os autos conclusos para análise do pedido de restabelecimento da 

indisponibilidade de bens. 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: 1006967-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006967-23.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 30 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005258-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE JESUS VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005258-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUZIA DE JESUS 

VALADAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 

seu extrato atualizado do CNIS, bem como o de seu esposo. Após, com ou 

sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos conclusos. 

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

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003016-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELSO MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003016-84.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANTONIO CELSO MIGUEL REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, 

proceda-se a conversão do feito para cumprimento de sentença. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, visando à realização de cirurgia de 

“CRANIOPLASTIA”, sendo tal pedido julgado procedente, inclusive com o 

trânsito em jugado da sentença (id n. 30759901). Todavia, sob o 

argumento de inércia dos executados, pugna pelo bloqueio das verbas 

públicas no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Destarte, 

intimem-se os executados, com prazo de 15 (quinze) dias, para que 

cumpram a sentença proferida nos autos em seus exatos termos, sob 

pena de providências diversas que assegurem o resultado almejado, nos 

termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. Caso a obrigação não 

seja cumprida, sejam opostos ou não embargos, vista à parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público e venham os autos conclusos. 

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

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001395-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARRIL DIESEL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001395-18.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BARRIL DIESEL LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C SUSTAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO 

ajuizada por BARRIL DIESEL LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificado nos autos. Narra a parte requerente, 

em síntese, que recebeu notificação do Cartório do 2º Ofício Notarial e 

Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT, para pagamento de 

débito fiscal representado pela CDA n. 2018243931, no valor de R$ 

13.922,94 (treze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 

centavos), com vencimento em 17/03/2020. Relata que os créditos 

tributários cobrados foram parcelados e se encontram quitados e, assim, 

requer a concessão de tutela de urgência, para que se determine ao 2º 

Ofício Notarial e Registral a sustação do protesto, bem como para que se 

determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para viabilizar 

a emissão da Certidão Negativa de Débitos ou, ao menos, a Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa. A tutela foi indeferida no id n. 30408324. 

No id n. 30442939, a parte requerente apresentou pedido de aditamento à 

inicial, no qual juntou novos documentos, bem como pugnou pela 

reconsideração da decisão. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro o 

aditamento à inicial. No caso sub judice, a parte executada pleiteia a 

concessão de tutela provisória, a fim de ver suspensa a exigibilidade do 

crédito tributário, bem como para sustação do protesto. Da análise dos 

documentos juntados aos ids n. 30442940, n. 30443941 e n. 30443942, 

constata-se que o débito da Certidão de Dívida Ativa protestada 

corresponde àquele parcelado e pago pela parte autora, de modo que 

verifico estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o 

que impõe o acolhimento do pedido de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e a sustação do protesto, até o julgamento do mérito da 

ação. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

– CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 15I, V, DO CTN 

– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. Nos termos do 

artigo 151 do CTN não somente o depósito integral suspende o crédito 

tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial. Apesar 

do Convênio nº 37/94, que dispõe sobre substituição tributária nas 

operações com cigarro e outros produtos derivados do fumo, bem como 

se tratar de produtos que não estão sujeitas ao regime da substituição 

tributária, as notas fiscais possuem como remetente e destinatário a 

própria Agravante, fato que, a priori, atrai a incidência da Súmula 166 do 

STJ que dispõe: Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte, restando demonstrado, nesse juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do seu direito. Resta presente o perigo de dano, diante da 

possibilidade de inscrição em dívida ativa do débito, impossibilitando a 

Recorrente de praticar atos de comércio. (TJ-MT – N.U 

1002528-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE - Pleito 

recursal no sentido de deferir tutela antecipada indeferida para suspensão 

da exigibilidade do crédito - Possibilidade de que se antecipem os efeitos 

da tutela em desfavor da Fazenda Pública, uma vez presentes os 

requisitos que a autorize. Possível, no particular, suspender a exigibilidade 

do crédito tributário, com base nos argumentos e prova documental 

trazidos pelo contribuinte, com suporte em entendimento consolidado no 

C.STJ, em julgamento de caso repetitivo (REsp 1148444/MG), 

independente de depósito judicial. Decisão reformada. Recurso provido. 

(TJ-SP - AI: 22426017620188260000 SP 2242601-76.2018.8.26.0000, 

Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/02/2019, 8ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2019). Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória e DETERMINO suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e a sustação do protesto, referente ao débito da CDA n. 

2018243931, se por outro motivo não estiver impedido. No mais, cite-se a 

parte requerida, conforme determinado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA KAROLINY SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1000476-63.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BRUNNA KAROLINY SILVA SOUZA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não trouxe aos autos o indeferimento 

administrativo emitido pela autarquia referente ao benefício pretendido na 

inicial (salário-maternidade), visto que o juntado se refere a benefício 

diverso (auxílio-doença). Assim, considerando o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, 

SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

protocole, perante a Previdência Social, requerimento administrativo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 90 

(noventa) dias para responder a solicitação de pagamento do benefício 

pretendido, devendo ser informado referido protocolo aos autos. 

Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando aos autos o 

indeferimento administrativo, certifique-se e voltem 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004914-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI TERESINHA VIEIRA GUSTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 
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(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004914-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVANI TERESINHA VIEIRA GUSTMANN REU: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor 

da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

de modo que o presente feito está sendo processado em juízo 

absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, 

conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –– JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE PONTES E LACERDA – SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO 

DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O art. 2° da 

Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

Competência é absoluta. A competência o Juizado Especial da Fazenda 

Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de 

pequeno valor), ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em 

Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não 

podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda, dentre as 

quais não se insere as ações declaratórias. Dessa forma, inexistindo as 

causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor 

da ação dentro do limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma 

das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, no caso, o 

Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da competência do 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda 

para processar e julgar o feito. Conflito de competência julgado 

procedente. (N.U 0003489-38.2014.8.11.0013, CC 20106/2015, 

DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 27/07/2018). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo 

os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o 

Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000189-66.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANTONIO STOCCO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ajuizada por ANTONIO STOCCO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de lesões no 

ombro direito associado à tendinopatia; ruptura tendìnea e osteoartrite 

secundária; neoplasia maligna da próstata, impedindo-o de trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. 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: 1000183-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

MARCOS SADI LADVIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 : 

1000183-59.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MARCOS SADI LADVIG, VILMA 

PEREIRA LIMA REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MARCOS SADI LADVIG 

e VILMA PEREIRA LIMA, aduzindo a existência de omissão na decisão de 

id n. 29162997, vez que deixou de analisar o pedido e alimentos 

provisórios e custeio de uma terceira pessoa para cuidar do paciente. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que 

razão assiste aos embargantes, vez que padece de omissão a decisão 

objurgada, de modo que passo a apreciar o pedido neste momento. Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de id n. 

29162997, fazendo constar: “(...) Para que se antecipem os efeitos da 

tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o 

pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, não havendo prova da 

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

processo, o pedido deve ser indeferido. Ainda neste sentido, a tutela de 

urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios e 

custeio de um cuidador, pois além de não ter prova cabal da culpabilidade 

do requerido, também apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nessa toada é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL MENSAL INDEFERIDO EM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DO AUTOR. PRETENDIDA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMPELINDO OS REQUERIDOS AO 

PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA CULPABILIDADE DO AGRAVADO PELO SINISTRO. BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. 

INCAPACIDADE LABORATIVA IGUALMENTE NÃO DEMONSTRADA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. "A antecipação de tutela com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da 

apresentação de prova e argumentos que convençam o magistrado da 

verossimilhança do direito alegado, bem como da demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação." (TJ-SC - AI: 

40181441820178240000 Balneário Piçarras 4018144-18.2017.8.24.0000, 

Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 25/07/2019, Quarta 

Câmara de Direito Civil) (...)” Mantenho inalterados os demais termos da 

decisão, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Sem prejuízo, 

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, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006234-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (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 : 

1006234-57.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: AGUAS DE PRIMAVERA S.A., 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A, aduzindo a 

existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão de Id nº 

19838334 em relação a tutela concedida. 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). Outrossim, resta pacificado 

o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos 

da demanda quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a decisão de Id nº 19838334 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação às contestações no prazo 

legal. Após, 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, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006974-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR ORTIZ TROUCH LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 : 

1006974-78.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANADIR ORTIZ TROUCH LIMA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos ANADIR ORTIZ TROUCH LIMA, 

aduzindo a existência de contradição na decisão de Id nº 27499355 em 

relação a não concessão da tutela, tendo em vista os diversos laudos 

médicos apresentados. 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 as questões postas. Embargos 

rejeitados.” (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). 

Outrossim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa 

analisar todos os fundamentos da demanda quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a decisão de Id nº 27499355 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se integralmente a decisão de id n. 

27499355, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA 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. 1001706-09.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANA PAULA 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: 15/07/2020 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005703-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EVELYN LEAO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado oferecer impugnação à 

penhora, intimo o patrono da exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 28 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MINGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono da parte promovida para oferecer contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de dez dias. Primavera do Leste, 28 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006620-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI CLAUDETE WEBER OAB - 896.197.141-72 (PROCURADOR)

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARION 07906150538 (EXECUTADO)

ELIANDRO MARION (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, em cumprimento às Portarias 

n° 247 e n° 249/2020 – PRES/TJMT e CGJ/TJMT - e observados os prazos 

de suspensão processual vigentes, impulsiono o feito para intimar o polo 

ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da certidão 

do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 25560802), bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 28 

de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011178-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório Tendo em vista que o(a) acórdão/sentença transitou em 

julgado, em cumprimento às Portarias n° 247 e n° 249/2020 – PRES/TJMT e 

CGJ/TJMT - e observados os prazos de suspensão processual vigentes, 

intimo o credor a requerer o cumprimento da sentença, por intermédio 

do(s) seu(s) advogado(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, em conformidade com o artigo 1.006 da CNGC-Foro Judicial. 

Primavera do Leste/MT, 28 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, em cumprimento às Portarias 

n° 247 e n° 249/2020 – PRES/TJMT e CGJ/TJMT - e observados os prazos 

de suspensão processual vigentes, impulsiono o feito para intimar o polo 

ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da certidão 

do(a) Oficial(a) de Justiça (Carta Precatória devolvida sob o ID: 

26707153), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 28 de março de 2020. (Assinado 

eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDE MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o requerido para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, 

no prazo de dez dias. Primavera do Leste, 28 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado da sentença, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 28 de março de 2020.

Intimação 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)

 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006870-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006870-23.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: JOAO GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM Vistos, 

Expeça-se alvará de devolução do valor bloqueado (R$ 50,34) com 

acréscimos ao executado João Guilherme Martinez, desde que este 

compareça aos autos e indique dados bancários, porque até o momento 

não o fez. Na verdade, ao protocolar o acordo, as partes deveriam ter 

deliberado a respeito, inclusive indicando dados bancários para 

devolução, mas se omitiram, o que fez com que o processo se arrastasse 

no tempo, sem necessidade, exigindo atos processuais que seriam 

totalmente desnecessários. Assim, ARQUIVE-SE DE IMEDIATO OS AUTOS, 

e caso haja indicação de dados bancários, a qualquer tempo, 

desarquive-se somente pelo tempo necessário à expedição do respectivo 

alvará, sendo inviável qualquer tentativa de intimação do executado, visto 

que não reside mais no endereço, conforme última diligência realizada. 

PRIMAVERA DO LESTE, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a requerente para 

manifestar acerca da certidão negativa id 29048823, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os patronos da reclamante 

para manifestar acerca da certidão negativa id 29148549, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007570-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAELIANE DO SOCORRO DIAS CUNHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da requerente 

para manifestar acerca da certidão negativa id 29138922, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007583-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da requerente 

para manifestar acerca da certidão negativa id 29147123, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA COSTA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOCKS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001765-94.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SANDRA DA 

COSTA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ERMELINDO 

NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA POLO PASSIVO: GILSON LOCKS 

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 . 30 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: 1001766-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSINEI SOBRINHA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001766-79.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JUSINEI 

SOBRINHA DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 30 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: 1000086-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente 

para manifestar acerca da certidão negativa id 29327346, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006040-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIA BETÂNIA ROSA JACÓ (EXECUTADO)

PAULINO BELARMINO JACO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

manifestar acerca da certidão negativa id 30262991, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003472-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON FERREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO SCALCON (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as patronas do exequente 

para manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da certidão negativa id 

30385152. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da exequente 

para manifestar acerca da certidão negativa id 30333963, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007576-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARITZA APARECIDA PISANI (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da exequente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 30093702, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IRAN LIMA NUNES (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da exequente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 29735270 , no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007607-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS PEREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da requerente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 29732605, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005836-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

THAIS MARQUES DE CARVALHO CUNHA (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, em cumprimento às Portarias 

n° 247 e n° 249/2020 – PRES/TJMT e CGJ/TJMT - e observados os prazos 

de suspensão processual vigentes, impulsiono o feito para intimar o polo 

ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca dos 

documentos sob o ID: 30296515, 26715261 e 29981221, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006873-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da exequente para manifestar acerca da certidão 

negativa id 30115300, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 30 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY DE BRITO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

27/05/2019 Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 8 de Fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

27/05/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 05 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MAZZINI (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

16/09/2019 Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

16/09/2019 Hora: 08:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001697-47.2020.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DA SILVA 

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 PAMELA PEREIRA DA 

ROCHA em face de TELEFONICA BRASIL 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$169,58(cento e sessenta e nove reais e cinquenta e oito 

centavos) e no valor de R$115,16(cento e quinze reais e dezesseis 

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 das restrições no valor 

de R$169,58(...) e no valor de R$115,16(...). 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°30771328) 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 dos 

débitos discutidos 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 08:20 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: 1001702-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSA FERREIRA (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: 

1001702-69.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SELMA ROSA FERREIRA 

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 SELMA ROSA FERREIRA 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$242,29(duzentos e quarenta e dois reais e vinte 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$242,29(duzentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), 

referente ao contrato n°0307772938. 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°30773890) 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 dos débitos discutidos 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 09:00 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: 1001704-39.2020.8.11.0037
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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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001704-39.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSANI PEREIRA DE JESUS 

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 DEUSANI PEREIRA DE JESUS 

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$197,72(cento e noventa e sete reais e setenta e dois 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$197,72(cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), 

referente ao contrato n°0320527509. 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°30775360) 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 09:40 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: 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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001703-54.2020.8.11.0037. AUTOR: IRENE ALVES GONSALVES REU: 

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, SERASA S/A. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais c/c pedido liminar pleiteada por IRENE ALVES GONSALVES em 

face de CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e SERASA EXPERIAN, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar que a requerida CIA 

PAULISTA DE FORÇA E LUZ traga aos autos os contratos que ensejaram 

as restrições ao crédito e determinar que a requerida SERASA EXPERIAN 

traga cópias das notificações, sob pena de multa. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão das 10(dez) restrições 

encaminhadas pela requerida CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ aos órgãos 

de cadastro de inadimplentes. Sustenta que não possui vínculo contratual 

de prestação de serviços com a requerida e tampouco fora notificada 

acerca das restrições ao crédito. Pondera que as negativações foram 

excluídas após a audiência de conciliação designada pelo Procon desta 

comarca de Primavera do Leste/MT. Vieram os seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência (id. n°30774168); Termo de Reclamação Expedida 

pelo Procon (id. n°30774171); Extrato das Restrições ao Crédito (id. 

n°30774172 e id. n°30774173) e demais documentos indispensáveis para 

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. Conforme narrado na petição inicial, a requerente 

sustenta que não possui vínculo contratual de prestação de serviços com 

a empresa requerida que ensejou as restrições ao crédito e tampouco 

fora notificada acerca dos supostos débitos pelo Serasa Experian. Diante 

disso, requer a cópia dos contratos de prestação de serviços e a cópia 

das notificações expedidas pelo Serasa. Com efeito, ao menos neste juízo 

de cognição sumária, não há suporte fático-probatório hábil que comprove 

o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da antecipação 

de tutela, pelo fato de que a exibição de documentos como medida liminar, 

implica ao esvaziamento do pedido principal, devendo ser objeto de análise 

tão somente em sentença. Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código 

de Processo Civil, ante a carência de demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

15/07/2020, às 09h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 30 de 

março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007290-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BAIRD KASAKOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007290-28.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LEONARDO BAIRD KASAKOFF 

EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, A executada 

desconsiderou o cálculo apresentado pelo exequente, no valor de R$ 

5.504,88 (...) e depositou, e 05.03.2020, o valor de R$ 4.548,43 (...) sem 

qualquer justificativa, sequer apresentando planilha de débito substituta 

que entendesse ser a correta. Assim, resta pendente de pagamento o 

valor de R$ 1.017,00 (...), que corresponde à diferença de R$ 924,55, 

acrescida de multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Mantenho 

decisões anteriores praticadas por este Juízo em relação à não incidência 

de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial ou 

cumprimento de sentença, já amplamente conhecida. O lobby é realmente 

grande para fazer incidir também os honorários advocatícios previstos na 

parte final do dispositivo acima referido, mas ainda não me convenci deste 

entendimento (minoritário, por hora). Quanto ao julgado juntado na última 

petição, trata-se de decisão em agravo interno contra decisão 

monocrática que não conheceu mandado de segurança para combater 

suposto "ato ilegal" de inclusão de honorários em execução no Juizado 

Especial. No agravo, apenas se reconheceu a inexistência de decisão 

teratológica, de forma que apenas este é o objeto da decisão juntada pelo 

embargante. Naquela seara do julgamento do agravo não se encampou o 

entendimento pela incidência, mas apenas que a decisão que aplicou os 

honorários não é teratológica. Teratológica não é mesmo, mas diante da 

especialidade do procedimento sumaríssimo, a meu ver, melhor se amolda 

aos seus princípios os fundamentos da não incidência de honorários, em 

especial diante da disposição específica nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95, conforme entendimento externado no enunciado 97 do FONAJE. 

Intime-se a executada a complementar o pagamento no valor de R$ 

1.017,00 (...), no prazo de cinco dias, devendo corrigir monetariamente 

esse valor e acresce-lo de juros legais desde a data de 20.03.2020 até a 

data do efetivo depósito complementar, sob pena de penhora on line. 

Expeça-se, de imediato alvará em favor do credor do valor incontroverso 

depositado pelo devedor (R$ 4.548,43), para zerar a conta, conforme 

dados indicados no id. 30561717. Decorrido o prazo, caso haja o depósito 

complementar, fica desde logo autorizada a emissão do alvará ao credor. 

Após, nada mais sendo requerido, venham conclusos para extinção. Caso 

contrário, conclusos para análise de eventual requerimento e/ou 

procedimento de penhora pelo bacenjud. PRIMAVERA DO LESTE, 30 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR CAMILO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001583-11.2020.8.11.0037. AUTOR: ELISMAR CAMILO DA SILVA REU: 

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Trata-se da AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada por ELISMAR CAMILO DA SILVA em face 

GAZINCRED S. A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que seja 

baixado quaisquer anotações em nome do Requerente em relação ao 

débito no valor de R$ 1.959,00 (um mil novecentos e cinquenta e nove 

reais). Dos Fatos. Alega, em síntese, o autor que ao abrir uma conta na 

Cooperativa de Crédito SICREDI, foi informando que não teria direito à 

liberação do cartão, pois havia a existência de uma restrição em seu 

nome. O requerente ao consultar o seu “score”, junto a página do 

SERASA, tomou conhecimento de que a sua pontuação estava em 258 

pontos, no limite de 1.000 pontos, presumiu que a situação era um 

equívoco, haja vista que é beneficiário de um financiamento imobiliário e 

um dos requisitos para a concessão do financiamento é a pontuação alta. 

Em consulta ao Banco Central, constatou o registro de uma dívida no valor 

de R$ 1.959,00 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais), referente a 

um Empréstimo de Crédito pessoal - sem consignação em folha de 

pagamento junto a empresa requerida. Ao entrar em contato com a 

empresa, foi informado que todos os débitos estavam quitados, e que, 

portanto, a requerida nada podia fazer. Vieram os seguintes documentos: 

Documento de Identificação - CNH (id. n°30637662); Procuração (id. n° 

30637140), Relatório de Informações detalhadas do SCR (id. n°30637663), 

Comprovantes de Pagamento (id. nº30637666), Documento de 

Comprovação – Score Serasa (id. n°30637679). 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 anotação constante no nome do requerido junto ao Banco Central. 

A probabilidade do Direito está demonstrada pelos documentos que 

instruem a inicial, em especial, pelos comprovantes de pagamento que 

demonstram, mesmo que aparentemente, que o autor não possui os 

débitos questionados em juízo. Além disso, é sabido que anotações, 

mesmo que sejam internas em instituições financeiras, podem repercutir 

negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Nestes termos, existe a possibilidade de que as anotações em 

nome do reclamante, sejam equivocadas, fato que será melhor analisado 

após respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa. 

Considerando que o requerente não possui outras restrições, junto aos 

demais órgãos de restrição crédito, deve ser presumido a plausibilidade do 

direito invocado, uma vez que a exclusão da anotação não trará prejuízos 

para a requerida. Nessa toada: EMENTA: TUTELA URGÊNCIA - EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOME NO SCR - DANO. A tutela de urgência, 

nos termos do art. 300, CPC/15, tem cabimento quando o juiz, convencido 

da verossimilhança das alegações, diante da prova inequívoca dos fatos, 

verifica a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. (TJ-MG - AI: 10000190657940001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de 

Publicação: 01/11/2019). 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). Diante disso, entendo que o pedido de 

regularização da situação cadastral do requerente, junto ao Banco 

Central, deve ser deferida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para DETERMINAR que a empresa ré informe, no prazo de 10 

dias, ao Banco Central, a inexistência do débito e, consequentemente, 

regularize a situação cadastral do autor da ação ELISMAR CAMILO DA 

SILVA CPF (029.117.216-03), sob pena de multa única de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), devendo comunicar nos autos a informação. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2020, às 08h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias 

(05), será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000203-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 359 de 527



MICHELY GONZAGA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000203-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: MICHELY GONZAGA MENEZES Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução de Título Judicial (Cumprimento de Sentença), na qual não foram 

encontrados bens penhoráveis, salvo valor mínimo encontrado em 

instituição financeira, que deve ser convertido em pagamento parcial. Os 

processos em trâmite perante os Juizados Especiais são dotados de um 

procedimento peculiar. Nestes termos, reza o § 4º, do art. 53 da Lei 

9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A razão legal do referido dispositivo é que no 

Juizado Especial o exequente não arca com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este reproponha a execução, sendo, 

portanto, inaplicável o dispositivo no art. 921, inciso III, do CPC, que 

possibilita a suspensão da execução no Juízo comum. Não há qualquer 

perspectiva de encontrar novos bens penhoráveis, o que torna inviável 

novas ordens de bloqueio ou penhora, inclusive mandado ao oficial de 

justiça. Posto isso, julgo extinta a execução, com suporte no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil em relação ao pagamento parcial 

decorrente de penhora junto ao bacenjud (R$ 120,81), com acréscimos, 

para zerar a conta. Expeça-se, de imediato, o alvará, devendo o credor 

indicar dados bancários caso ainda não o tenha feito, em cinco dias. Por 

sua vez, nos termos do Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO no que se refere ao saldo devedor remanescente. 

Determino, outrossim, o ARQUIVAMENTO e a baixa dos autos, com as 

cautelas de praxe. Defiro a expedição de certidão de dívida, devendo o 

credor, para tanto, apresentar nos Autos, no prazo de cinco dias, planilha 

atualizada do débito, descontando o valor do pagamento parcial, sob sua 

responsabilidade, a qual acompanhará a certidão para fins de protesto 

e/ou negativação em órgãos de proteção ao crédito ou ainda para 

possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da existência 

de bens penhoráveis. Indefiro inclusão de multa e honorários advocatícios, 

por serem incabíveis, sem respaldo legal. Por sua vez, o protesto ou 

negativação estão ao alcance da parte interessada, não justificando a 

assunção desta tarefa ao Juízo. Transitada em julgado e cumpridas as 

providências acima ou decorridos os prazos, arquive-se com baixa. Isento 

de custas e honorários (Lei 9.099/95, artigos 54 e 55). Primavera do 

Leste-MT, 30 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001061-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS B. DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA OAB - MT20088-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001061-86.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: S LOPES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: MARCOS B. DA SILVA 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$ 7.700,00 (...), 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, 30 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

RAUL CAPITELLI BERNARDINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000454-05.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDILENE PARPINELLI 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, RAUL CAPITELLI BERNARDINO 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 3.003,86 (...) 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, 30 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002104-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002104-58.2017.8.11.0037. EXECUTADO: ARNALDO SIQUEIRA 

RESPLANDE EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento parcial da obrigação com alvará já expedido ao credor e, 

posteriormente, mediante depósito voluntário complementar do valor de R$ 

1.541,13 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Há, ainda, valor bloqueado de R$ 584,50 junto ao bacenjud, 

cujo valor já está incluso no pagamento complementar acima referido, de 

forma que este valor bloqueado deve ser restituído ao executado Arnaldo 

Siqueira Resplande. 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 BRADESCO S/A e/ou seu advogado 

(a), do valor de R$ 1.541,13 (...) com acréscimos. Expeça-se, também de 

imediato, alvará de devolução, AO EXECUTADO ARNALDO SIQUEIRA 
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RESPLANDE, com as cautelas pertinentes, do valor bloqueado no 

bacenjud de R$ 584,50, com acréscimos, devendo a parte indicar dados 

bancários no prazo de cinco dias. 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, 30 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002104-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002104-58.2017.8.11.0037. EXECUTADO: ARNALDO SIQUEIRA 

RESPLANDE EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento parcial da obrigação com alvará já expedido ao credor e, 

posteriormente, mediante depósito voluntário complementar do valor de R$ 

1.541,13 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. Há, ainda, valor bloqueado de R$ 584,50 junto ao bacenjud, 

cujo valor já está incluso no pagamento complementar acima referido, de 

forma que este valor bloqueado deve ser restituído ao executado Arnaldo 

Siqueira Resplande. 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 BRADESCO S/A e/ou seu advogado 

(a), do valor de R$ 1.541,13 (...) com acréscimos. Expeça-se, também de 

imediato, alvará de devolução, AO EXECUTADO ARNALDO SIQUEIRA 

RESPLANDE, com as cautelas pertinentes, do valor bloqueado no 

bacenjud de R$ 584,50, com acréscimos, devendo a parte indicar dados 

bancários no prazo de cinco dias. 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, 30 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DAYANE BEZERRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000139-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CARLA DAYANE 

BEZERRA DE JESUS Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por 

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA em face de 

CARLA DAYANE BEZERRA DE JESUS. Conforme se verifica dos autos, a 

parte requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da 

parte requerida a lhe pagar a quantia de R$706,20(setecentos e seis reais 

e vinte centavos), referente à aquisição de vestuários datados em 

10/07/2014. Apesar de citada e intimada (id n° 25064622), a parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

apresentou defesa. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte 

acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “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.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A duplicata, quando preenchidos seus 

requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, 

bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, 

cabendo à parte reclamada demonstrar a existência de vício de 

consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua desconstituição. 

Para cobrança lastreada em duplicata o prazo máximo hábil a demonstrar 

a existência de um crédito, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. Considerando que o pagamento do 

título se prova, em regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, 

forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela parte autora, impõe 

ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do direito representado 

pela cártula, presumível por força do princípio da cartularidade. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o valor suscitado decorre de descumprimento contratual e 

consequente prejuízos suportado pela parte promovente. Ademais, a parte 

requerente cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos as respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. 

Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 706,20 

(setecentos e seis reais e vinte centavos), cujo valor deve ser atualizado 

monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida. Transitada em 

julgado, aguarde-se a formalização do pedido de Cumprimento de 

sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 30 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005845-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005845-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIMAR MARTINS DA 

SILVA Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA em face de LUCIMAR MARTINS 

DA SILVA. Conforme se verifica dos autos, a parte requerente ajuizou a 

presente ação pleiteando a condenação da parte requerida a lhe pagar a 

quantia de R$700,00(setecentos reais), referente à aquisição de 

vestuários datados em fevereiro de 2018. Apesar de citada e intimada (id 

n° 26714884), a parte requerida não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco apresentou defesa. É o breve relato. Decido. 
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Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A 

duplicata, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em duplicata o 

prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. 

Considerando que o pagamento do título se prova, em regra, mediante sua 

posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de 

crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato 

obstativo do direito representado pela cártula, presumível por força do 

princípio da cartularidade. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte 

reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o valor suscitado 

decorre de descumprimento contratual e consequente prejuízos suportado 

pela parte promovente. Ademais, a parte requerente cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do vencimento da dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a 

formalização do pedido de Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI FERREIRA CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1000834-62.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GRACIELI FERREIRA CORDEIRO SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente devidamente 

intimada para se manifestar acerca da intimação do teor da decisão 

constante no ID 25143306 e 26621787, para indicar bens à penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 

29558331. Desta feita, inexistindo informações acerca de bens passíveis 

de penhora da executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e 

Infojud resultaram frustradas e BacenJud (parcialmente exitosa) e o 

decurso de prazo de intimação da parte executada para pagamento do 

débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, 

forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso posto, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em favor do 

exequente, no termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 30 de 

março de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1004475-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KAMILA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada alegando que está obscura e contraditória a decisão prolatada 

nos autos, em relação à intempestividade do recurso inominado interposto 

pela empresa embargante. Expõe a embargante que este Juízo contrariou 

a decisão do STJ em que aponta a “prevalência das intimações eletrônicas 

sobre a intimação via DJe”, bem como se revelou obscura e contraditória, 

quando decidiu pela intempestividade do recurso inominado, afirmando que 

não houve realização da devida contagem do prazo para interpô-lo, posto 

que a embargante tomou ciência da sentença na data de 12/02/2020, 

conforme expediente do PJe, e o próprio sistema sinalizou o prazo final em 

02/03/2020. Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em espécie 

na lei 9.099/95 e no Novo Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que realmente 

houve obscuridade e contradição na decisão por ter sido realizada a 

contagem de prazo para interposição de recurso de maneira diversa 

daquela disponibilizada pelo sistema PJe. Diante do exposto, e com fulcro 

no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos 

embargos por serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, para alterar a 

decisão proferida na íntegra. Assim, a decisão passa a ser a seguinte: 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 
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INTIME-SE. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003970-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003970-67.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de cumprimento de sentença pleiteada por MARCIELI 

VEDOVATTO EIRELLI - EPP em face de ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE 

CARVALHO. Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito (Id. 19966016), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. 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. 

Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001389-79.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILENA RODRIGUES 

NEGRAO REQUERIDO: OI S.A Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCILENA RODRIGUES NEGRA em face de OI S.A, todos 

qualificados nos autos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, 

da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Analisando os autos, verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei nº 8.078/90, eis 

que presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2º, do CDC. De outo lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3º, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1º do artigo 3º, do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notório desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Afirma a parte autora que não realizou contrato com a parte 

demandada, porém esta inseriu seu nome no rol de inadimplentes por 

ausência de pagamento no valor de R$ 345,14 (trezentos e quarenta e 

cinco reais e quatorze centavos). Requer a declaração de inexigibilidade 

de débito c/c exclusão de seu nome dos órgãos de inadimplente e 

condenação em danos morais. A parte requerida, por sua vez, alega que 

não agiu ilicitamente e, portanto, não há dano moral a ser indenizado. 

Requer o acolhimento do pedido contraposto concernente ao pagamento 

de R$345,15(...), bem como a condenação em litigância de má fé. 

Analisando a questão discutida, verifico que a empresa confessa ter 

inscrito a parte requerente nos órgãos de restrição ao crédito, afirmando 

que assim procedeu em razão de cobranças decorrentes de um contrato 

de prestação de serviços telefônico, tornando-se legítima a restrição como 

exercício regular do direito. É cediço que, diante do deferimento da 

inversão do ônus da prova, incumbia à requerida demonstrar que houve a 

contratação e a efetiva utilização dos seus serviços por parte da parte 

requerente, assim como: o envio de faturas para pagamento com a 

descrição expressa do débito originado, a gravação da suposta 

contratação via call center, providências que serviria para legitimar a 

inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito. A requerida, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus, não 

tendo acostado qualquer documento que provasse a relação contratual e 

a legitimidade do débito. 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). 

Observa-se que a parte requerida acostou aos autos telas de seu sistema 

interno, as quais supostamente demonstrariam a contratação dos serviços 

e os débitos em aberto no nome da requerente. Salienta-se, todavia, que 

referidas telas tratam-se de documentos unilaterais, não possuindo 

qualquer assinatura ou concordância da parte requerente, de modo que 

não constituem meio hábil para comprovar efetivamente as informações 

neles reproduzidas, ônus que lhe incumbia, conforme disposição 

expressa no Código de Processo Civil. Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO 

PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

COMPRA REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO 

AO ESTABELECIMENTO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A 

AQUISIÇÃO FOI EFETUADA PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA EMPRESA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A 

COMPRA DOS PRODUTOS. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 

0301206-34.2016.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Joel Figueira Júnior, 

Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2019, grifei). APELAÇÕES CÍVEIS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO QUE ENSEJOU O 

APONTAMENTO NÃO COMPROVADA. TELAS DE SISTEMA INTERNO QUE 

NÃO SERVEM COMO MEIO DE PROVA. DOCUMENTO SEM SUBSTRATO 

PROBATÓRIO POR SER UNILATERAL. CARACTERIZAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0004986-67.2013.8.24.0011, de 

Brusque, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara 

de Direito Civil, j. 14-03-2019, grifei). Assim, deve ser reconhecida a sua 

responsabilidade pelo ilícito perpetrado (inscrição indevida) que, por sua 

conta em risco disponibilizou os dados da parte requerente à consulta 

pública, qualificando-a como má pagadora quando esta nada contribuiu 

com o fato danoso. No entanto, verifico que existe inscrições diversas 

PREEXISTENTES em nome da parte autora, conforme se observa no 

extrato juntado pela mesma. Assim, não assiste a requerente para que 

seja indenizada por dano moral, pois já havia inscrições anteriores 

legítimas, tanto que não viraram objeto de ações autônomas. Em pesquisa 

ao PJe pelo CPF da reclamante, tem pelo menos duas ações julgadas 

improcedentes por negativações anteriores, neste Juízo sendo elas: 1. 

processo 1001388-94.2018.811.0037, contra o Bradesco, julgada 

improcedente e com condenação em litigância de más-fé, aguardando 

j u l g a m e n t o  d e  r e c u r s o  i n o m i n a d o .  2 .  P R O C E S S O 

1001376-80.2018.811.0037,CONTRA ITAU UNIBANCO, JULGADA 

IMPROCEDENTE COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUJA 

DECISÃO FOI CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO, JÁ TRANSITADA EM 

JULGADO. 3. A RECLAMANTE TEM OUTRAS TRÊS NEGATIVAÇÕES 

ANTERIORES QUE NÃO FORAM CONTESTADAS E SEQUER PROPOSTAS 

AÇÕES DESCONSTITUTIVAS, SENDO ELAS REALIZADAS POR: A) 

MÓVEIS GAZIN, EM 04.11.2012; B) LOJAS AVENIDA, EM 1210.2012; C) M 

GOMES COMÉRCIO, EM 04.03.2014. Este tem sido o entendimento mais 
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recente da Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Mato Grosso, in 

verbis: “E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 127,38 (cento e vinte e sete 

reais e trinta e oito centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

QUE DEVE SER AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os 

autos, verifico que não restou comprovada a existência do débito e da 

relação contratual, posto que em nenhum momento a parte Recorrida 

apresenta documentos comprobatórios. Ademais, não colaciona sequer o 

contrato, histórico de pagamentos e ordens de serviços, logo, é 

imprescindível que haja o reconhecimento da inexigibilidade do débito. 2. A 

inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

ante a inexistência de vínculo contratual, torna indevido o apontamento, 

ensejando o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se 

trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da 

extensão dos danos experimentados.3. Entretanto, existindo negativação 

preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ.4. Observa-se claramente 

que a parte Recorrente possui negativações anteriores, conforme 

verificado em pesquisa feita nos sistemas conveniados, o que demonstra 

que sua moral não pode ser considerada abalada.5. Outrossim, a parte 

Recorrente não discute judicialmente as negativações anteriores, não 

tendo assim comprovado que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença 

merece reparos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial da parte 

Autora, declarando tão somente inexigível o débito, já que a Reclamada 

deixou de comprovar que a negativação era devida. 7. Recurso 

parcialmente provido para declarar inexistente o débito, bem como afastar 

a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018- Proc. 1002646-79.2016.8.11.0015)”. Esse é o teor da Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Portanto, entendo pelo não acolhimento do pedido de danos 

morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: a) Declaro a inexistência do débito no 

valor de R$ 345,14 (trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze 

centavos), contrato n°0329, com vencimento em 19/07/2015 e 

disponibilizado em 21/02/2016, devendo ser providenciada a exclusão da 

restrição pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. b) 

INDEFIRO o pedido de Dano Moral. c) INDEFIRO a gratuidade de Justiça à 

parte requerente, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. d) 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto visto que a parte requerida 

não se desincumbiu de seus ônus. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Primavera do 

Leste/MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004051-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004051-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por ÓTICA DREMAR LTDA – ME em face de 

MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 19661288), a parte requerente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte requerente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012157-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012157-13.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS LTDA - EPP em face de LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA LEAL. 

Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 

17657721), a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte requerente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MADELEINE CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002310-04.2019.8.11.0037 Reclamante: Gabriela Madeleine 

Candido da Costa Reclamada: Unic Educacional Ltda. 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. Da preliminar: - Da ilegitimidade ativa: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a Reclamante não detém 

legitimidade para postular o ressarcimento de valores que foram 

transmitidos à instituição de ensino pelo Governo Federal, motivo pelo qual, 

postulou para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Em 

que pesem os argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que os 

mesmos devem ser refutados, pois, a análise da legitimidade ad causam 

deve ser realizada com base na explanação inaugural, ou seja, 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  r e s u l t a d o  f i n a l  d o  p r o c e s s o 

(procedência/improcedência). A meu ver, se a parte Demandante aduz 

que, apesar de possuir um crédito a receber, a instituição de ensino vem 

se negando a promover o devido reembolso, entendo que a Autora possui 

não só a legitimidade, como também, o interesse de reivindicar a tutela 

jurisdicional (artigo 17 do CPC). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ter firmado 

um contrato de prestação de serviços educacionais com a Reclamada, 

bem como, que obteve um financiamento de 100% do FIES e ainda, que o 

Governo Federal sempre repassou o valor integral à instituição de ensino. 

A Autora alegou que, no ano de 2017, dilatou algumas matérias de seu 
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curso (Engenharia de Produção), no entanto, mesmo tendo feito algumas 

disciplinas, o FIES repassou integralmente os valores à Reclamada que, 

por sua vez, não promoveu a restituição do valor de R$ 5.409,12. A 

Postulante destacou que, desde a conclusão do seu curso em 

agosto/2018, se encontra em uma peregrinação para obter o reembolso do 

montante de R$ 5.409,12, o qual, apesar de ter sido programado para 

setembro/2018, não lhe foi repassado pela instituição de ensino. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou que o reembolso foi liberado para a conta da Reclamante na 

data de 13/03/2018. No entanto, a Reclamada esclareceu que a prática de 

reembolso de valores repassados pelo FIES não é mais adotado pelas 

instituições de ensino, tendo em vista o desvirtuamento do contrato de 

financiamento do FIES, que consiste em custear somente a Educação. A 

instituição Ré destacou que, a única hipótese de devolução diretamente ao 

estudante é quando o mesmo tenha promovido algum pagamento de 

mensalidade, já coberta pelo financiamento, com recursos particulares, o 

que não é o caso, motivo pelo qual, entendo não ser possível promover a 

restituição. A Reclamada defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito e 

ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados, razão pela qual, 

postulou 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, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, consigno que, embora a Reclamada 

tenha ventilado em sua defesa que o reembolso do montante de R$ 

5.409,12 foi liberado para a conta da Reclamante, entendo que tais 

argumentos não restaram devidamente comprovados, pois, o anexo 

protocolizado junto à contestação não passa de uma mera tela sistêmica. 

Pois bem, da exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, 

verifica-se que, durante os anos em que estudou na instituição 

Reclamada, a parte Autora foi beneficiada por uma bolsa de 100% do 

FIES, ou seja, todas as suas mensalidades foram amortizadas por meio de 

recursos do referido financiamento estudantil. Conforme conhecimento 

público, o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) consiste em um 

programa do Governo Federal, cujo objetivo primordial é financiar os 

custos da graduação no Ensino Superior em prol de estudantes que não 

detêm condições financeiras para suportar tais encargos, sem 

comprometer a própria subsistência. Com a devida vênia à irresignação da 

Reclamante, no tocante à uma possível retenção de valores por parte da 

instituição de ensino, entendo que seus argumentos não reivindicam a 

proteção jurisdicional, pois, ainda que o FIES tenha repassado à 

Reclamada um valor superior àquele que se fazia necessário para cobrir 

os custos de algumas disciplinas cursadas em determinados semestres, 

não há nenhuma possibilidade de tais valores serem restituídos 

diretamente à consumidora. Consoante alhures mencionado, os recursos 

financeiros provenientes do FIES são destinados exclusivamente à 

promoção da educação (ensino superior) dos beneficiários, não se 

prestando a serem interpretados como um mero crédito particular para ser 

utilizado com uma finalidade diversa, como tenta fazer prevalecer a 

Reclamante. Não se pode olvidar que, à época em que manteve vínculo 

com a instituição de ensino, a Reclamante não realizou o pagamento de 

nenhuma mensalidade com recursos próprios (tanto é que nenhuma prova 

neste sentido foi apresentada nos autos), sendo esta a única hipótese, 

segundo esclarecido pela própria Reclamada em sua defesa, de promover 

alguma restituição de valores à pessoa da acadêmica. Nesse sentido, 

oportuno transcrever o que resta disposto pelo artigo 2º, § 7º, da Portaria 

Normativa nº 10/2010 do MEC: “Art. 2º (...) § 7º A IES deverá ressarcir ao 

estudante financiado os repasses do FIES eventualmente recebidos 

referentes às parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante, em 

moeda corrente ou mediante abatimento na mensalidade vincenda não 

financiada pelo FIES, observado o disposto no parágrafo anterior.”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o crédito adicional que se 

encontra em poder da Reclamada foi repassado pelo FIES e não por meio 

de recursos da própria Reclamante, bem como, que tais valores são 

destinados unicamente para fomentar à educação e ainda, a utilização de 

tais recursos para finalidade diversa iria desacreditar a própria essência 

do programa governamental, entendo que não assiste à Demandante o 

direito de obter a restituição de quaisquer valores, devendo os mesmos 

serem devolvidos a quem de direito, ou seja, o agente financeiro 

responsável pela concessão do crédito, até mesmo para possibilitar à 

consumidora diligenciar para promover o abatimento proporcional no 

cronograma de pagamentos a serem realizados por sua pessoa. A fim de 

corroborar as considerações acima mencionadas, segue destacada, por 

analogia, uma decisão do TJDF: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIES. PEDIDO 

DE RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA FACULDADE EM 

VIRTUDE DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM CURSADAS. QUANTIA PAGA 

PELO AGENTE FINANCEIRO DO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. ESTUDANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. 

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 

MÉRITO PREJUDICADO. (...) IV. Assim, ainda que a autora argumente que 

não cursou a integralidade das disciplinas oferecidas pela instituição de 

ensino naqueles dois semestres, cumpre ressaltar que os pagamentos em 

favor da requerida foram realizados pelo agente financeiro, sendo este o 

único que possui legitimidade para pleitear a restituição da quantia, caso 

seja apurado que tenha ocorrido algum pagamento indevido. (...). Assim, 

em que pese a parte autora questionar o suposto enriquecimento ilícito da 

ré (o que, reitera-se, deve ser pleiteado por quem detém a legitimidade 

para a restituição dos valores), a consequência de eventual procedência 

do pedido seria o enriquecimento ilícito da parte autora, eis que receberia 

determinada quantia em virtude do reembolso de um valor que sequer 

pagou, uma vez que não comprovou a quitação do FIES junto ao agente 

financeiro. Enfim, cumpre salientar que eventual abatimento/ressarcimento 

de valores recebidos pela instituição de ensino em favor do agente 

financeiro será revertido em benefício da parte autora, conforme se apura 

da cláusula nona do termo aditivo do contrato, o qual estipula que “O (a) 

financiado (a) ou seu representante legal autoriza o Agente Operador do 

FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, a realizar reversão e/ou 

estorno de valores da sua conta de financiamento quando da ocorrência 

de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor 

financiado.”. (...) VII. Portanto, não sendo a autora responsável pelo 

pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, suscito de ofício e 

acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. VIII. Recurso 

conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e 

acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo 

sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem 

condenação em custas e em honorários advocatícios. IX. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 07014212820188070019 DF 0701421-28.2018.8.07.0019, 

Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 12/11/2018.).”. (Destaquei). Já no que 

concerne à pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de danos 

morais, entendo que a mesma, data máxima vênia, igualmente não 

reivindica a guarida deste juízo. Não obstante o flagrante inconformismo 

da parte Autora em não obter a devolução dos valores outrora 

repassados à mais pelo FIES à instituição Demandada, o fato é que a 

Reclamada não incorreu na prática de qualquer ato ilícito (artigo 186 do 

Código Civil), tampouco qualquer conduta que pudesse ter contribuído com 

a ofensa de qualquer direito inerente à personalidade da Reclamante. 

Destarte, em não se fazendo concomitantemente presentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil (ação/omissão; nexo 

de causalidade e dano), reitero que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Por mero amor ao debate, ainda que realmente a parte Autora 

fizesse jus ao percebimento de qualquer valor por parte da instituição de 

ensino (o que, consigna-se, não é o caso dos presentes autos), a 

situação narrada na peça vestibular se caracterizaria apenas como um 

simples descumprimento contratual, o que, conforme posicionamento 

jurisprudencial, não se presta a respaldar qualquer pedido de cunho 

indenizatório. Visando respaldar a explanação acima, segue colacionada, 

por analogia, uma decisão oriunda do TJRS: “ENSINO. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS POR ALUNO BENEFICIADO PELO FIES. DEMORA DA 

UNIVERSIDADE EM RESTITUIR OS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO 

DE PERSONALIDADE. Sentença reformada em parte. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006090617 RS, Relator: 

Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 01/07/2016, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 
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arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. 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, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUSENIR APARECIDA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DE OLINDA LINHARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002031-18.2019.8.11.0037 Reclamante: Eusenir Aparecida 

Novaes Reclamada: Vanuza de Olinda Linhares de Oliveira SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 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 o mérito da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da inépcia da inicial: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não foram apresentadas 

provas acerca de qualquer exposição vexatória, indevida ou ilegal, bem 

como, que o “informe” no intuito de proteger o patrimônio alheio é um meio 

lícito. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou para 

que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida 

vênia às considerações supracitadas, tenho que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo. A princípio, tenho que a peça vestibular 

foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação (não 

havendo nenhuma violação ao artigo 320 do CPC/2015) e ainda, consigno 

que não se fazem presentes absolutamente nenhuma das hipóteses 

passíveis de ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial (artigo 330, § 

1º, do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que foi surpreendida por vários 

comentários difamatórios feitos pelas Reclamada em uma rede social 

(Facebook), bem como, que tais comentários ultrapassaram todos os 

limites legais e ainda, que os mesmos vieram a ofender a sua honra e 

dignidade, causando grande repercussão negativa. 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 Reclamada sustentou que inexiste 

qualquer cobrança ilegal/abusiva ou atos difamatórios inverossímeis com 

intuito vexatório, razão pela qual, entende que não resta configurada a 

prática de ato ilícito, devendo a demanda ser julgada improcedente. A 

Reclamada esclareceu ter alugado uma casa para a Autora pelo período 

de 02 anos, no entanto, esta não só teria saído do imóvel devendo 

aluguéis, contas de energia, água e IPTU, como também, restou 

constatado posteriormente que a mesma teria feito uma ligação 

clandestina de energia no imóvel, ocasionando a aplicação de multa pela 

Concessionária responsável. Por entender que a Autora litiga de má-fé, 

bem como, que os fatos acima mencionados lhe impingiram prejuízos 

morais e materiais, a Reclamada pugnou para que a Demandante fosse 

condenada nos termos dos pedidos contrapostos formulados na defesa. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho 

que o direito milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese dos 

argumentos ventilados na contestação, extrai-se que os litigantes 

mantiveram um contrato de aluguel, bem como, que a Reclamante (na 

condição de locatária) supostamente deixou o imóvel com várias dívidas 

(aluguéis, água, energia, IPTU, etc.) e, aparentemente, até a presente data 

não se dignou em promover o devido pagamento em favor da Reclamada 

(locadora/credora). A princípio, registra-se que o exercício de eventual 

cobrança se trata de um direito inerente à pessoa do credor, bem como, 

que tal fato não se presta em caracterizar a prática de qualquer ato ilícito. 

No entanto, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer a tese 

defensiva, tenho plena convicção de que as cobranças direcionadas à 

pessoa da Reclamante, por intermédio de postagens em uma rede social, 

extrapolaram a esfera do razoável, caracterizando-se tal prática como um 

verdadeiro abuso de direito por parte da Reclamada. A fim de fortalecer o 

posicionamento acima mencionado, segue transcrito o conteúdo da 

publicação realizada pela Reclamada: “Informe urgente: venho comunicar 

que esta pessoa aluga casa e NÃO paga o aluguel, saiu devendo vários 

talões de luz e água. Quando saiu da casa, deixou a chave na porta. Não 

atende o telefone. Para deixar claro já tinha entrado com pedido de 

despejo, mas isso é demorado na justiça.. Ela é super conhecida na 

cidade de primavera do leste. Nem ela e nem o marido são comprometidos 

com sua necessidade básica (pagar o aluguel). Só um alerta a 

população.”. Pois bem, a simples leitura da publicação supra demonstra de 

forma muito clara que o intuito da Reclamada era levar ao conhecimento do 

maior número de pessoas possível que a Reclamante deixou de promover 

o pagamento de algumas dívidas devidas à sua pessoa. A meu ver, a 

conduta da Reclamada se revelou maldosa, pois, a publicação obviamente 

detém a finalidade de denegrir a pessoa da Reclamante. Ademais, tenho 

que a famigerada publicação atingiu o seu objetivo, pois, várias pessoas 

passaram a registrar comentários um tanto ofensivos, como por exemplo: 

“Em todo lugar que eles alugam sai assim”; “Depois dessa nem sai na rua 

nem pra tomar café na padaria”; “Kkk essa tal de euzenir deu balão ate na 

funerária”; “Vamos da up galera pra todo mundo saber vamos ficar atento 

com os calote kkkkkkk”. Embora a Reclamada tenha registrado 

imprudentemente em sua defesa que o documento apresentado na inicial 

consiste em um “informe de utilidade pública”, compartilho, com a devida 

vênia, de posicionamento contrário. Ainda que assista à pessoa da 

Reclamada o direito de promover a cobrança de eventuais débitos 

contraídos pela Reclamante, entendo que a mesma deveria ter exercido o 

seu direito de credora por intermédio de meios legais, como por exemplo 

cobranças administrativas ou ainda, o ajuizamento da competente ação 

judicial. In casu, ao promover a exposição gratuita da pessoa da 

Reclamante em uma rede social (Facebook), a Reclamada incorreu em 

flagrante prática de ato ilícito, pois, mesmo aparentemente ostentando a 

condição de credora, excedeu manifestamente os limites impostos ao seu 

fim social (artigo 187 do Código Civil) e, definitivamente, deve ser 

responsabilizada por tal fato. Preconiza o artigo 927 do Código Civil que: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.”. (Destaquei). Não tenho dúvidas de que 

a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que, da exegese das provas apresentadas nos autos, a “aparente” 

situação de inadimplência da Reclamante foi exposta de forma 

inconsequente e abusiva em uma rede social e tal fato desencadeou uma 

série de comentários que potencializaram o abalo à imagem da 

Demandante. No que concerne à prova do abalo moral, tenho que a 

mesma não se revela necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa 

(presumido), o prejuízo suportado pela Reclamante está intimamente 

concatenado ao ato ilícito praticado pela pessoa da Reclamada, o qual, 

registra-se, nesta lide, se revela incontestável. Nesse sentido, segue 

destacada, por analogia, uma decisão proveniente do TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA 

EM REDE SOCIAL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. Hipótese em que a prova dos autos revela 

que a parte autora restou submetida à cobrança de forma vexatória pelo 

demandado em rede social, conduta que se revela ilícita, capaz de 

autorizar o pleito indenizatório, nos termos do art. 42 do CDC. Dano moral 

in re ipsa. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70076795087 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/05/2018).”. (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, 
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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 e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - 

Da litigância de má-fé: Não obstante os genéricos argumentos 

apresentados pela Reclamada para tentar atribuir má-fé à pessoa da 

Reclamante, entendo que os mesmos não possuem nenhum fundamento. 

A meu ver, restando incontroversa a desnecessária exposição da 

Reclamante pela Reclamada em uma rede social, entendo que a parte 

Autora apenas exerceu o seu direito de reivindicar a tutela jurisdicional 

(artigo 17 do CPC/2015). - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que 

se refere aos pedidos contrapostos formulados pela Reclamada, entendo 

que os mesmos igualmente não reivindicam a proteção deste juízo. Reza o 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites 

do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem 

objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Inobstante toda a exposição 

apresentada pela Reclamada, oportuno registrar que a mesma não 

apresentou absolutamente nenhuma prova para respaldar os alegados 

prejuízos materiais (seja contrato de locação ou faturas inadimplidas), o 

que, por si só, compromete totalmente a tese defensiva. Outrossim, 

apesar de ter ventilado que a Reclamante teria lhe proporcionado prejuízos 

de ordem moral, razão alguma assiste à exposição da Reclamada. A meu 

ver, ainda que eventualmente se revele verídica a situação de 

inadimplência da Demandante (o que apenas está sendo admitido a título 

de argumentação), tal fato faria emergir apenas uma simples situação de 

descumprimento contratual, o que, consoante entendimento 

jurisprudencial, não detêm o condão para respaldar qualquer pedido de 

indenização a título de danos morais. No intuito de reforçar a 

fundamentação acima, segue abaixo, por analogia, uma decisão oriunda 

do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA - MERO DISSABOR - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O 

dano moral só se configura quando atingidos os atributos da 

personalidade da pessoa, em razão de menoscabo, humilhação, ofensa à 

honra etc. O descumprimento contratual não enseja reparação civil por 

danos morais por configurar apenas meros dissabores. Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000190900639001 MG, Relator: 

Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de 

Publicação: 11/10/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o 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 a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois 

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. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado na contestação. 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, 30 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo Nº: 

1006289-42.2017.8.11.0037 Promovente: VERA LUCIA DA SILVA 

Promovido: TELEFÔNICA BRASIL 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 autora os seguintes 

fatos: Que possui telefone pré pago e há alguns meses começou a 

receber ligações de cobrança da Reclamada por débito no valor de R$ 

770,95 (setecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) referente 

a linha telefônica pré paga de número 66 9.9603-7627. Que jamais 

contratou a empresa Reclamada pois nunca aderiu ao plano pré pago, que 

buscou resolver a questão de maneira administrativa porém não obteve 

êxito. A Reclamada em sua peça de bloqueio (ID 12727355) não rebateu 

de maneira específica a legitimidade das cobranças de, e sequer 

comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora. Pois bem. A 

autora alega indevido a cobrança no valor de R$ 770,95 (setecentos e 

setenta reais e noventa e cinco centavos), sendo que não possui linha 

telefônica de modo pós pago, ou seja, não havendo motivos para geração 

de faturas. Destaco que a empresa Reclamada não rebateu de maneira 

específica as faturas juntadas pela autora. Desse modo, tenho que tais 

cobranças não são devidas, já que a parte requerida não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove suas alegações. Quanto aos 

danos morais pleiteados, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao se deparar com cobranças indevidas, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. A parte autora demonstrou nos autos que 

procurou o PROCON a fim de resolver a lide de maneira administrativa, o 

que restou infrutífero. 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. É cediço que o mero descumprimento contratual, assim como a 

mera cobrança indevida, por si só, não ensejam reparação por danos 

morais. Contudo, quando o consumidor comprova tentou a resolução do 

problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura 

descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. 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. Pelo exposto, 

decido pela parcial procedência da pretensão inicial, para: 1) DECLARAR 

inexistente o débito de R$ 770,95 (setecentos e setenta reais e noventa e 

cinco centavos); 2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% 
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(um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o 

dano ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM 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. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 30 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001523-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001523-72.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE LUIZ SILVA MACEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA proposta por ANDRE LUIZ 

SILVA MACEDO em face de ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. A parte requerente pugnou 

pela desistência da ação em virtude de não ter mais interesse na ação (id. 

18843474). Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Primavera do Leste - MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIATO EGGER (EXECUTADO)

IONE MARIA STUMPF EGGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000405-61.2019.8.11.0037. Vistos, Trata-se de execução dos 

honorários advocatícios proposta por VINICIUS EMIDIO CEZAR em face de 

VERIATO EGGER e IONE MARIA STUMPF EGGER. A parte requerente 

pugnou pela desistência da ação em virtude do cumprimento da obrigação 

pretendida na demanda (id. 18386071). Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se, com baixas. Primavera do Leste - MT, 30 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003642-40.2018.8.11.0037. INTERESSADO: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE Vistos, Trata-se de 

Ação de Cobrança pleiteada por ÓTICA DREMAR LTDA - ME em face de 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE. Conforme se verifica dos autos, a 

parte requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da 

parte requerida a lhe pagar a quantia de R$4.846,79(quatro mil, oitocentos 

e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente à aquisição 

de produtos comercializados em janeiro e março de 2016. Apesar de 

citada e intimada (id n° 19947625), a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A Nota 

Promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em Nota 

Promissória o prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, 

prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código 

Civil de 2002. Considerando que o pagamento do título se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Tenho desta forma que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da 

efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela 

parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o valor suscitado 

decorre de descumprimento contratual e consequente prejuízos suportado 

pela parte promovente. Ademais, a parte requerente cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensa-las. Desta feita, 

entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$4.846,79(quatro 

mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), cujo 

valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de 

juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da 

dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a formalização do pedido de 
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Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito executório, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/ MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (REQUERIDO)

JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000786-69.2019.8.11.0037 RECLAMANTE: ARAÚJO & 

MATTOS RECLAMADO: JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS Vistos, A 

parte autora propôs a presente ação e intimada a manifestar nos autos, 

deixou decorrer o prazo in albis, conforme Certidão Id 19809494 . O 

processo está paralisado dependendo sua movimentação de providência 

da parte interessada. Posto isso, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 30 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004406-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (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°.: 

1004406-60.2017.811.0037 Reclamante: ALESSANDRA APARECIDA 

SILVA MARINHO Reclamadas: DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO DE SENTENÇA 

(Embargos de Declaração) Vistos, Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. Breve síntese. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRA APARECIDA SILVA 

MARINHO em face da sentença proferida no Id. 18624577. Alega omissão 

na sentença, por não ter ratificação ou revogação da decisão judicial que 

concedeu antecipação de tutela, assim como por não ter apreciação da 

petição juntada no Id. 17740530. Ademais, sustenta que também não 

ocorreu decisão quanto aos débitos tributários posteriores ao ano de 

2015. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto à omissão sobre a 

ratificação/revogação da decisão antecipatória de tutela, bem como sobre 

os débitos tributários posteriores ao ano de 2015, importante esclarecer 

que a tutela antecipatória foi concedida para: “suspender a cobrança de 

IPVA e das taxas de Licenciamento Anual e do Seguro Obrigatório, 

incidentes do período entre 08.03.2012 (quando foi roubada) e 04.07.2017 

(quando foi restituída à vítima, ora autora)”, conforme decisão Id. 

10126624. A decisão de mérito, contudo, declarou a prescrição dos 

débitos tributários anteriores ao ano de 2015, sendo fundamentado que os 

débitos não acobertados pela prescrição permaneceriam devidos, isto é, 

os débitos posteriores ao ano de 2015, segundo trecho da sentença a 

seguir: “Importante acervar que a parte autora apesar de não ter usufruído 

do automóvel roubado, permaneceu proprietária do veículo, o que enseja o 

fato gerador do tributo IPVA, portanto, as cobranças tributárias não 

acobertadas pela prescrição são devidas”. O fato de determinado pedido 

feito na inicial não estar expressamente na parte dispositiva, não 

consubstancia omissão, pois a sentença foi de parcial procedência e na 

fundamentação foi esclarecido o motivo do não acolhimento integral do 

pedido inicial. Por lógica, o que não estiver expresso no dispositivo, foi 

julgado improcedente, de acordo com a regra básica de redação de 

sentença. Assim, inexiste omissão nesse ponto, pois a sentença foi clara 

ao afirmar que são devidos os débitos tributários não acobertados pela 

prescrição (ou seja, posteriores ao ano de 2015). Por outro lado, verifico 

que não existiu decisão de mérito em relação às taxas de licenciamento e 

seguro obrigatório, o que se explica por não ser objeto do pedido inicial. 

Assim, constato que a omissão quanto à revogação/ratificação da liminar 

poderia gerar dúvidas quanto ao correto cumprimento da decisão judicial, 

motivo pelo qual esta alegação deve ser acolhida. Por fim, afasto a 

arguição de omissão em relação à não apreciação da petição Id. 

17740530, pois, ao que parece, o referido petitório pretendia obter tutela 

antecipada complementar para suspensão da cobrança dos débitos 

tributários até prolação de sentença definitiva, acarretando na suspensão 

da cobrança de eventuais débitos que se constituíram após o ano de 2017 

e que não foram abarcados pela decisão anterior. Contudo, ante o 

reconhecimento da exigibilidade dos débitos posteriores ao ano de 2015, 

por lógica, o referido pleito era totalmente descabido, pois contrário à 

decisão de mérito, o que presume o seu indeferimento. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 48, da Lei n° 9099/1995 c/c. artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração opostos, 

pois tempestivos, bem com OPINO pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, 

apenas para revogar a decisão que antecipou a tutela no Id. 101266624. 

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, 28 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, 28 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CHRISTINA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000887-14.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ELIANE CHRISTINA LIMA Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS LTDA - EPP em face de ELIANA CHRISTINA LIMA LOPES RECHE. 

Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 

19390310), a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte requerente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 30 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003461-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1003461-05.2019.8.11.0037 Exequente: ADRIANO ALBERTONI Executada: 

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 369 de 527



aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. AS partes 

extrajudicialmente firmaram Termo de Conciliação Judicial, referente à 

locação residencial do imóvel localizado na Rua Jacarandá, nº407/1, 

Quadra nº 33, Lote nº 12, Bairro Buritis Primavera-II, Primavera do 

Leste-MT, pondo assim por termo o término do contrato de locação 

existente entre as partes. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do 

ID. nº 21050445 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 30 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ALVES AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000352-80.2019.811.0037 Reclamante: ARIANE ALVES AMADO 

Reclamadas: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

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 ARIANE ALVES AMADO em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 17560498). Foi concedida tutela antecipada 

para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – Id. 17570059. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 20258882), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20447666. Impugnada a contestação no Id. 20621622, 

vieram os autos conclusos. 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. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação 

de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. De 

consequência, afasto a preliminar alegada. Passo ao exame do Mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida. Argumenta que solicitou o 

cancelamento de sua linha telefônica em março de 2017 e que realizou 

pagamento dos débitos em aberto no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) 

na data de 27/11/2017. Porém, foi surpreendida com a informação de que 

seu nome estava negativado pela Reclamada, por suposto débito no valor 

de R$ 92,99 (noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Conforme 

extrato, o débito venceu no mês de janeiro/2018, sendo efetuado registro 

negativo na data de 12/08/2018. Em sua defesa, a parte Reclamada não 

apresentou documentos, sendo que alega legitimidade dos débitos, 

ausência de pretensão resistida e ausência do dever de indenizar. Da 

análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não comprovou a 

legitimidade do débito que foi objeto de negativação, não anexando 

contrato, histórico das faturas ou outro documento correlato. A parte 

Reclamante, por sua vez, informou que realizou o cancelamento e pagou 

os débitos pendentes por meio de acordo, sendo anexado e-mail enviado 

pela Reclamada, boleto bancário e comprovante de pagamento. Desta 

feita, incide a responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de 

negativação indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano 

prescinde de prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re 

ipsa). Nesse sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

pedido de indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in 

re ipsa – Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor 

equânime - Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - 

Acórdão Recurso Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. 

Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, 

data de publicação: 25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). 

(Grifei). Por essas razões, o débito objeto de negativação deve ser 

declarado inexistente, sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por 

conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado 

em atenção aos critérios da proporcionalidade-razoabilidade. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar alegada, assim 

como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 92,99 (noventa e dois reais e 

noventa e nove centavos), objeto de negativação em 12/08/2018, 

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$ 8.000,00 

(oito 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, 28 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, 28 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 230895 Nr: 4794-09.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, MATHEUS 

FERNANDES DE SOUZA, DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Desta feita, verifico que desde a prisão dos pronunciados, não houve 

modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora 

formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho 

a prisão preventiva e, em consequência, indefiro os pedidos ora a 

formulados.Por outro lado, considerando que a unidade prisional não 

possui condições de atender as necessidades médicas de Dorcelino, 

desde já, determino ao Diretor da Cadeia Pública que proceda a 

tranferencia do réu a outra unidade prisional apta a recebe-lo, bem como 

dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas 

necessidades.Desde já, homologo a desistência recursal formulada pela 

Defesa dos acusados Dorcelino e Matheus às fls. 523/526.Assim, 

certifique-se o transito em julgado da sentença de fls. 401/406.Após, 

diante da preclusão “pro judicato”, manifestem-se as partes na fase do 

art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 dias, 
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apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.Em seguida, tornem os autos conclusos.

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA RODRIGUES (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))

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA RODRIGUES (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))

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA RODRIGUES (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))

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA RODRIGUES (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))

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/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))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT8227-B (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALBERTO DOS SANTOS (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))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALBERTO DOS SANTOS (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))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003000-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIANI FERREIRA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 100300-24.2019.8.11.0040 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 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 04 DE 

SETEMBRO DE 2019 ÀS 18h20min para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 31 de Maio de 219 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003000-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIANI FERREIRA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 100300-24.2019.8.11.0040 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 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 04 DE 

SETEMBRO DE 2019 ÀS 18h20min para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 31 de Maio de 219 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALUCY SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT8227-B (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de ABRIL 

de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALUCY SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de ABRIL 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARDAR - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP 

(REQUERIDO)

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de 

SETEMBRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARDAR - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP 

(REQUERIDO)

 

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 Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 11 de 

SETEMBRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004729-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-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))

 

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 reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004729-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-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))

 

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 reclamante acerca da 
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data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS 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. 

1006481-29.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 11.292,60 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

PARENTIS, 1241, JD AMAZONIA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 INTIMANDO: ANTONIO DE OLIVEIRA INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 

558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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, 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE HENNING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BOMCRED FACTORING - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS 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. 

1003202-98.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLEONICE HENNING 

Endereço: Lageado, 150, Industrial II, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: BOMCRED FACTORING - ASSESSORIA 

FINANCEIRA LTDA - EPP Endereço: CATARINA PARAGUASSU, 22, SOBRE 

LOJA SAL 02, GRACA, SALVADOR - BA - CEP: 40150-200 Nome: BANCO 

BMG S.A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 

1830, - LADO PAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-000 INTIMANDO: CLEONICE HENNING INTIMAÇÃO DA PARTE acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 613,74 

(Seiscentos e treze reais e setenta e quatro 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, 30 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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))

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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 reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 13:10 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

TAXA JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1004403-28.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: JOÃO PAULO RIBEIRO 

SILVA CPF/CNPJ: 044.591.763-60 ENDEREÇO: RUA TRÊS, N° 125, 

QUADRA 22, LOTE 04, BAIRRO CENTRO CIDADE: SORRISO ESTADO: MT 

CEP: 78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE 

PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1004403-28.2019.811.0040 

CÓDIGO: 0445 VALOR DA TAXA JUDICIAL: R$ 148,98 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID 25859041 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ 

ACORDÃO: 06/11/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 26/11/2019 

DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 28/02/2020 

DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 30/03/2020 

DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” , 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento 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.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1004403-28.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: JOÃO PAULO RIBEIRO 

SILVA CPF/CNPJ: 044.591.763-60 ENDEREÇO: RUA TRÊS, N° 125, 

QUADRA 22, LOTE 04, BAIRRO CENTRO CIDADE: SORRISO ESTADO: MT 

CEP: 78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE 

PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1004403-28.2019.811.0040 

CÓDIGO: 0445 VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 413,40 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID 25859041 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ 

ACORDÃO: 06/11/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 26/11/2019 

DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 28/02/2020 

DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 30/03/2020 

DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” , 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento 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.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000276-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAGGIO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

 

Autos n. 1000276-13.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, sem efeito 

suspensivo, uma vez que ausentes estão os requisitos do art. 919, § 1º 

do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Maio de 2020, 

17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE 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 parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA SILVA AMORIM ZILZ LEYENDECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000090-58.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente ao pedido 

de busca de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem 

como citação da parte demandada. Em caso negativo, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002004-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS ANDREA LENZ DIESEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (REQUERIDO)

BIOVALENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002004-89.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 18 de 

Maio de 2020, às 09h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE 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 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou requerida à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 
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334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001942-49.2020.8.11.0040

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:

MARIO FELIPE GASPERIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001942-49.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de MARIO FELIPE GASPERIN, qualificados no presente 

feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, 

observa-se que a notificação extrajudicial da parte requerida foi entregue 

em endereço diverso do constante do contrato firmado entre as partes, 

bem como recebido por terceira pessoa (id. 30655927, p. 3). Ademais, 

oportuno desatacar que a notificação em endereço diverso do contrato 

somente pode ser considerada válida para fins de comprovação da mora 

se o recebimento for pessoal. Destarte, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a 

mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

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

Oportunamente, façam-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão 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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 377 de 527



Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000311-70.2020.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, das 

decisões proferidas pelo Exmo Relator nos autos de Agravos de 

I n s t r u m e n t o s  n º s .  1 0 0 4 5 8 5 - 0 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 , 

1 0 0 2 2 2 0 - 7 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 5 0 0 4 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 , 

1 0 0 4 7 4 6 - 1 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 5 0 0 7 - 7 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 , 

1 0 0 5 2 1 4 - 7 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 4 9 9 2 - 0 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 , 

1 0 0 4 9 9 6 - 4 6 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 5 0 7 4 - 4 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 , 

1 0 0 5 1 0 7 - 3 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 ,  1 0 0 4 8 8 8 - 1 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

1006463-60.2020.8.11.0000. Em Juízo de retratação, MANTENHO a(s) 

decisão(ões) agravada(s) por seus próprios fundamentos. No que pertine 

às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAIMUNDO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001300-18.2016.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO parcialmente o 

pleito de id. 24392651, tão somente com relação a busca via Infojud e 

Renajud. INDEFIRO quanto ao Infoseg e CAGED, uma vez que não atingem 

a finalidade almejada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. P.R.I.C. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003184-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR BARROS ALENCAR (EXEQUENTE)

RAYANE MORAES COSTA (EXEQUENTE)

CRISTIANE BATISTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

CARLA SOARES DE MELO (EXEQUENTE)

LULIANE CRISNEY DAS CHAGAS ALVES (EXEQUENTE)

WYNDIANARA SANGALETI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

REJANE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003184.48.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ante o trânsito em 

julgado da sentença de extinção, nesta oportunidade procedo a assinatura 

digital do alvará de levantamento na forma requerida, devendo a 

Secretaria da Vara encaminhá-lo ao departamento competente do TJMT, 

adotar as demais providências pertinentes e, por fim, remeter os autos ao 

arquivo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MARIANI (EXECUTADO)

IVANIO MARIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001078-16.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva Parcial Vistos 

etc. Sem delongas, ante o pagamento parcial do débito pelo executado 

(parcelas vencidas em 2016, 2017 e 2018 - id. 16981382), JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO relativamente as prestações acima, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. No mais, embora 

a parte exequente tenha requerido a suspensão do feito, o que culmina na 

permanência no arquivo provisório, não vejo óbice ao arquivamento 

definitivo do processo, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento pela parte executada, cabe a parte interessada 

manifestar-se nos autos pedindo o prosseguimento, já que se trata de 

processo eletrônico. Vale destacar também que o arquivamento reflete 

diretamente na baixa da taxa de congestionamento. Assim, TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003534-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003534.36.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos 

de Declaração apresentados por Pioneira Insumos Agrícolas Ltda em 

relação à sentença proferida neste autos sob o id. 22478300, pág. 1/9, 

alegando que a mesma contém TODAS as hipóteses de vícios insculpidos 

na legislação processo civil, quais sejam, omissão, contradição, 

obscuridade e também erro material, consoante razões expostas na 

petição de id. 24563259. Em atenção ao princípio do contraditório, foi a 

parte adversa intimada a manifestar-se, o que se deu pela petição de id. 

25614374. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Código 

de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Seguindo, o artigo 1023 do 

mesmo Estatuto Processual diz: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do 

erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 

1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o 

embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a 

modificação da decisão embargada.” Considerando os argumentos 

lançados pela embargante Pioneira Insumos Agrícolas Ltda, conclui-se de 

forma inequívoca que, com exceção de singelo erro material apontado, no 

que lhe assiste razão, os embargos manejados objetivam apenas e 

tão-somente a modificação do teor da sentença prolatada. Todavia, 

seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial predominante, a 

decisão proferida a partir da análise dos embargos de declaração 

somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for 

conseqüência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos. Ao 

contrário do que afirma a embargante, cujas razões apontam quase pela 

total imprestabilidade da sentença proferida, sob o ponto de vista deste 
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Juízo, inexistem os diversos vícios apontados. Aliás, urge registrar que, 

s.m.j, ao apresentar os embargos em exame, a embargante/exequente 

efetua uma releitura processual, inclusive das provas que constam dos 

autos, concluindo pelo necessário acolhimento de suas teses 

processuais, entretanto, não logra apontar de forma efetiva os vícios que, 

em tese, maculam a sentença prolatada. Sabemos que não se pode admitir 

os presentes embargos com objetivos infringentes, pois a alteração do 

julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo da sua 

correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado. 

Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque 

o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida; pede-se que reexprima”. (Comentários ao Código de 

Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). 

Aliás, nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. 

INTUITO INFRINGENTE. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA Nº 

284/STF. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, 

afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que 

objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 

2. Na hipótese, quanto à alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, 

IV, do CPC/2015, os aclaratórios apresentam deficiência na 

fundamentação, aplicando-se o teor da Súmula nº 284/STF. 3. Embargos 

de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1212931/RJ, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO 

EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA 

IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. I - São 

cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser 

admitidos para a correção de eventual erro material, consoante 

entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo 

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum 

embargado. II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos 

infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do 

julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta 

de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria 

já apreciada. III - Os embargos de declaração, ao contrário do que alegado 

pelo embargante, não se prestam à determinação de formalidades dos 

procedimentos instrutórios ou de estabelecimento de leading case. 

Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 

857.264/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 01/08/2019) Nessa esteira, se não fosse pelo erro 

material apontado, estaria verificado o manifesto propósito protelatório dos 

embargos manejados. Pelo exposto, recebo e dou parcial provimento aos 

embargos de declaração apresentados apenas e tão-somente para 

corrigir o erro material que consta da decisão de id. 12303863 para o fim 

de reconhecer a ‘tempestividade da Impugnação aos Embargos à 

Execução’ e não a tempestividade dos Embargos apresentadas, conforme 

equivocadamente se fez constar naquela oportunidade. Cumpra-se o já 

determinado na sentença proferida. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006091-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIN SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SECURITIZADORA S.A. (REU)

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

CAROLINA RAFAELLA FERREIRA OAB - SP198133 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006091-59.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

ROSANE MAIN SCHNEIDER em face de RMEX CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SPE LTDA e FORTE SECURITIZADORA S/A, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de 

id. 15971557, a qual veio instruída com os documentos de id. 15970923 e 

ss. Despacho inicial em id. 17567696, deferindo a consignação dos 

valores. Citada, a requerida RMEX Construtora e Incorporadora SPE LTDA 

apresentou contestação em id. 20801694, oportunidade que encartou aos 

autos os documentos de id. 20801698 e ss. Impugnação, id. 21024330. 

Pedido de habilitação dos patronos da demandada Forte Securitizadora 

S/A (id. 25836788), o qual veio acompanhado documentos de id. 

25836790 e ss. Logo adiante, em id. 25840948 e ss, aportou aos autos a 

contestação da demandada Forte Securitizadora S/A. Encartou os 

documentos de id. 25840955 e ss. Impugnação, id. 26691502. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo necessidade de 

produção de outras provas, porquanto o feito encontra-se suficientemente 

instruído com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do 

CPC. A consignação em pagamento encontra-se disciplinada nos arts. 539 

a 549 do CPC, in verbis: Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o 

devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 

quantia ou da coisa devida. § 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, 

poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde 

houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por 

carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a 

manifestação de recusa. § 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do 

retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, 

considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do 

credor a quantia depositada. § 3º Ocorrendo a recusa, manifestada por 

escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 

(um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do 

depósito e da recusa. § 4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará 

sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Art. 540. 

Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o 

devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for 

julgada improcedente. Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, 

consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo 

processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que 

o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. 

Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou 

da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do 

deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º ; II - a citação do réu 

para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não 

realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem 

resolução do mérito. Art. 543. Se o objeto da prestação for coisa 

indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para 

exercer o direito dentro de 5 (cinco) dias, se outro prazo não constar de 

lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, 

ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a 

entrega, sob pena de depósito. Art. 544. Na contestação, o réu poderá 

alegar que: I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa 

devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito não se efetuou no prazo ou no 

lugar do pagamento; IV - o depósito não é integral. Parágrafo único. No 

caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o 

montante que entende devido. Art. 545. Alegada a insuficiência do 

depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se 

corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do 

contrato. § 1º No caso do caput , poderá o réu levantar, desde logo, a 

quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do 

autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. § 2º A 

sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre 

que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado 

ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após 

liquidação, se necessária. Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz 

declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo 

modo se o credor receber e der quitação. Art. 547. Se ocorrer dúvida 

sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o 

depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o 

seu direito. Art. 548. No caso do art. 547 : I - não comparecendo 

pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas 
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vagas; II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano; III - 

comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a 

obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os 

presuntivos credores, observado o procedimento comum. Art. 549. 

Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao 

resgate do aforamento. Apenas para situar a questão controvertida nos 

autos, sustenta a requerente que em 16 de julho de 2016, celebrou com a 

primeira requerida (RMEX Construtora), Contrato Particular de Promessa 

de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Encontro 

das Águas Thermas Resort, no Regime de Multipropriedade (Cotas 

Imobiliárias), pelo valor de R$ 40.390,14 (quarenta mil trezentos e noventa 

reais e quatorze centavos), cujo pagamento se daria da seguinte forma: 

Entrada de R$ 4.038,00 (quatro mil e trinta e oito reais) que foi pago em 06 

(seis) parcelas mensais no valor de R$ 673,00 (seiscentos e setenta e 

três reais) cada uma, e o remanescente - R$ 36.352,14 (trinta e seis mil 

trezentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) em 66 (sessenta 

e seis) parcelas no valor de R$ 550,79 (quinhentos e cinquenta reais e 

setenta e nove centavos), com início em 15/01/2017 e as demais 

sucessivamente nos meses seguintes. Segue narrando que os boletos 

relativos as primeiras parcelas (agosto de 2016 a dezembro de 2016) 

foram emitidos e cobrados pela RMEX Construtora e Incorporadora LTDA, 

já a partir do mês de Janeiro de 2017 a cobrança e a emissão dos boletos 

relativos as parcelas foram realizados pela Forte Securitizadora S/A, em 

virtude da existência de Escritura Pública de Constituição de Hipoteca. 

Assevera que sempre cumpriu com o pactuado, contudo, no mês de 

setembro de 2018 recebeu via mensagem uma nota de esclarecimento 

oficial da requerida RMEX Construtora e Incorporadora LTDA, informando 

quanto a rescisão do contrato que possuía com a empresa Incorpore 

Soluções, a qual realizava a cobrança, bem como informando que 

denunciou o contrato firmado com a requerida Forte Securitizadora, sendo 

que tais empresas não teriam mais poderes ou legitimidade para lhe 

representar em qualquer ato jurídico. Prossegue afirmando que também 

recebeu notificação da requerida Forte Securitizadora para que não 

realizasse os pagamentos dos boletos emitidos pela RMEX Construtora, 

razão pela qual ingressou com a ação de consignação em pagamento. Em 

sede de contestação, a demandada RMEX Construtora afirma que, a 

princípio, houve discordância, porém, as demandadas firmaram acordo 

definitivo, razão pela qual expediu comunicado escrito a todos os 

adquirentes de cotas do Empreendimento Encontro das Águas THERMAS 

RESORT orientando-os a realizarem os pagamentos dos valores à Forte 

Securitizadora S/A, de modo que foi surpreendida com a propositura da 

demanda. Ao final, requer a improcedência da demanda, bem como a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. Por sua vez, a 

demandada Forte Securitizadora, em contestação, assevera que é de sua 

titularidade os créditos decorrentes do Empreendimento Encontro das 

Águas THERMAS RESORT, conforme reconhecido pela RMEX Construtora, 

pugnando pela improcedência da demanda e, que eventual dúvida gerada 

nos adquirentes é de responsabilidade da primeira requerida. Pois bem. 

Consoante acima transcrito, a admissibilidade da ação de consignação em 

pagamento, em caso de dúvida acerca de quem seja o credor, é 

induvidosa (arts. 547 e 548, do CPC). Sem delongas, no caso em tela, 

restou demonstrada pela autora a dúvida sobre qual das requeridas seria 

a legitimada para recebimento dos pagamentos mensais a serem 

efetuados, já que ambas emitiram notificação/esclarecimento afirmando 

serem credoras das parcelas relativas ao Empreendimento Encontro das 

Águas Thermas Resort, conforme se visualiza nos ids. 15971161, 

15971162 e 15971164. Assim, a dúvida realmente é fundada, sendo 

manifesto o interesse de agir da parte autora, que em razão disso efetuou 

os depósitos judicialmente. Ademais, em que pese a demandada RMEX 

Construtora tenha alegado em sede de contestação que expediu 

comunicado a todos os adquirentes do empreendimento orientando que 

realizassem os pagamentos dos valores à Forte Securitizadora S/A, não 

comprovou nos autos a efetiva ciência da parte autora quanto o acordo 

realizado entre as requeridas. No ponto, oportuno consignar que pela nota 

informativa constante dos autos em id. 21024333, referido acordo 

realizado entre as requeridas somente se deu em 30/11/2018, ou seja, 

posteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Aliado a isso, 

convém destacar que as requeridas não apresentaram nenhuma das 

possíveis defesa diretamente relacionadas ao montante consignado 

judicialmente, tal como elencado no art. 544 do Código de Processo Civil. 

Portanto, de rigor a declaração da extinção da obrigação da parte autora 

com relação às parcelas consignadas. No pertinente à definição do credor 

da dívida, nota-se ser incontroverso que as requeridas entabularam 

acordo definindo que a credora é a FORTE SECURITIZADORA S/A. 

Consequentemente, pelas razões acima, não merece prosperar o pleito de 

condenação da autora em litigância de má-fé conforme pugnado pela 

demandada RMEX Construtora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONSIGNATÓRIO para DECLARAR extinta a obrigação da autora 

em relação às parcelas depositadas nos autos, bem como para 

DECLARAR a demandada FORTE SECURITIZADORA é credora do 

montante consignado em juízo, relativo às prestações do contrato descrito 

na exordial, conforme reconhecido por ambas as requeridas. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O 

PROCESSO, em conformidade com o disposto no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento das 

quantias consignadas. CONDENO as requeridas ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000039-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DUTRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ROSANA CRISTINA COVRE DUTRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA NIPPO LTDA - 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004253-81.2018.8.11.0040

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:

GARCIA DE LIMA & CIA LTDA - ME (REU)

ELSON JAIR DE LIMA (REU)

JOAO GARCIA DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 DIAS, se 

manifestar acerca da manifestação da parte executada de id 22164348. 

CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-18.2017.8.11.0040

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:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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Vistos etc., Antes de analisar o pedido de id 25571815, INTIME-SE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 DIAS, se manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça de id 26248660. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004274-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE POLIDO ROLDAO (EXECUTADO)

LAURO WANDERSON SILVA MORAES (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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002058-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON LEITE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Nos termos do artigo 648 da CNGC-Judicial, DEFIRO, desde já o 

requerimento da parte atinente ao fornecimento de meios necessários ao 

Oficial de Justiça para cumprimento da missiva. Realizado o ato deprecado 

e pagas as custas porventura existentes, ou restando negativas as 

diligências de localização daqueles a serem intimados/citados ou de bens 

a serem constritos (penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005264-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FATIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1005264-82.2017.8.11.0040 Vistos etc., Considerando que o 

aviso de recebimento da carta citatória foi assinado por outra pessoa (ID 

24794769), não tendo os executados apresentado qualquer manifestação 

nos autos e/ou ingressado com embargos à execução, entendo que não 

há como se presumir sua citação válida. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.É 

pacífico na doutrina e na jurisprudência que, na citação pelo correio com 

aviso de recebimento, exige-se seja a entrega feita, contra recibo, 

pessoalmente ao citando ou a quem tenha poderes para receber a citação 

em seu nome. Não há, portanto, como se presumir a citação válida do 

agravante na execução fiscal, pois o aviso de recebimento da carta 

citatória foi assinado por outra pessoa e não houve qualquer 

manifestação nos autos, vindo a apresentar a impugnação somente 

depo i s  da  penho ra  v i a  BAC E N - J U D ”  ( T J M T ,  N . U 

0013614-70.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, 

Publicado no DJE 02/05/2016) – destaquei. Diante disto, deixo de analisar o 

pedido de Id 25684210 e DETERMINO a citação do executado por carta 

precatória. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000680-06.2016.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 

26966394, razão pela qual, DETERMINO: 1. Proceda a consulta ao sistema 

INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual endereço do requerido. 2. 

Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o requerido. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000680-06.2016.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 

26966394, razão pela qual, DETERMINO: 1. Proceda a consulta ao sistema 

INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual endereço do requerido. 2. 

Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o requerido. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000680-06.2016.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 
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26966394, razão pela qual, DETERMINO: 1. Proceda a consulta ao sistema 

INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual endereço do requerido. 2. 

Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o requerido. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003820-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES E TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS DE SORRISO - COOPERGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CLEMENTE BASTOS OAB - SP143488 (ADVOGADO(A))

WALTER TIERLING NETO OAB - PR66550 (ADVOGADO(A))

ANDERSON BORCATH BARBERI OAB - PR38689 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 28365053, para que seja feita penhora 

de bens suficientes para satisfazer o débito, na filial da 

empresa/executada indicada na manifestação de id 28365053, item “a”, 

uma vez que não houve pagamento voluntário do débito. Insta mencionar 

que é cabível a pesquisa de bens junto à matriz/filiais, diante da unidade 

patrimonial da sociedade empresária. Os CNPJs, ainda que distintos, 

correspondem à mesma pessoa jurídica. Neste sentido, é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP: RECURSO ESPECIAL. 

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

02/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACEN-JUD. 

REGIME DA LEI 11.382/2006. CONSTRIÇÃO VIÁVEL, INDEPENDENTEMENTE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA MATRIZ POR 

DÉBITOS DE SUAS FILIAIS. RECURSO PROVIDO. [...] A Primeira 

Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.355.812/RS (Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013, acórdão submetido ao 

regime dos recursos repetitivos), pacificou entendimento no sentido de 

que a discriminação do patrimônio da sociedade empresária mediante a 

criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, 

na condição de devedora, deve responder, com todo o ativo do patrimônio 

social, por suas dívidas à luz da regra de direito processual prevista no 

art. 591 do CPC/73. (STJ, Recurso Especial nº 1.636.997 - MG 

(2015/0014423-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data da 

publicação 17/11/2016.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora on line. Alegação do 

agravante de que a constrição abrangeu quantia impenhorável, pois não 

possui qualquer vínculo com o débito exequendo. Bloqueio que abrangeu 

conta da filial da devedora originária. Possibilidade. Impenhorabilidade não 

demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo 

de Instrumento 2062879-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; 

Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019) 

(grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o 

requerimento de tentativa de bloqueio de valores, via Bacenjud, em contas 

bancárias e aplicações financeiras em nome das filiais da agravada 

embora matriz e filiais possuam números de CNPJ diversos, tal ocorre para 

fins meramente fiscais patrimônio das filiais que integra o acervo da matriz 

precedentes do STJ e deste Tribunal decisão reformada agravo provido. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 2008655-63.2019.8.26.0000; Relator (a): 

Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; 

Data de Registro: 05/06/2019) (grifei) 1. Assim, EXPEÇA-SE carta 

precatória para comarca de Curitiba, com fim de penhora/avaliar bens de 

propriedade da filial da empresa/executada. 2. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. 3. INTIME-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002060-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ FELTRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 516, II, do CPC, DECLINO a competência 

para conhecer, processar e julgar o presente Cumprimento de Sentença 

ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, o qual preferiu a sentença para 

onde determino a REMESSA deste feito, devendo ser procedida as 

anotações e baixas necessárias, bem como, sejam grafadas nossas 

sinceras homenagens. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. INTIMEM-SE. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001530-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001530-60.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JANAINA BEZERRA DE MORAIS EXECUTADO: FABIO DA 

SILVA GALVÃO Vistos etc., Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora, em face da sentença proferida ao id. 

20500683, alegando que incorreu em omissão, uma vez que não 

considerou o pedido da parte para que seja expedido oficio à 

empregadora do réu para desconto em folha de pagamento do requerido 

conforme previsto no acordo de id. 19352459. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos devem ser acolhidos. É cediço que 

os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na 

sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a decisão 

incorreu em omissão, considerando que houve requerimento da parte 

autora não analisado por este juízo, que apenas homologou o acordo 

entabulado. Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para 

suprir a omissão, acrescentando à sentença de id. 20500683, a seguinte 

determinação: “EXPEÇA-SE ofício ao empregador do requerido para que 

proceda o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

devendo o valor ser depositado na conta informada ao id. 19713327”. No 

mais, mantenho a sentença embargada nos exatos termos em que foi 

proferida. Após o cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos com as anotação 

e baixas estilares. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001601-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001601-62.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RAFAEL LAMERA EXECUTADO: AGOSTINHO VIGOLO Vistos 

etc., Trata-se de cumprimento de sentença proposta por RAFAEL 

LAMERA em desfavor da AGOSTINHO VIGOLO todos qualificados. Ao id. 

21472408, a parte exequente informou que houve o integral cumprimento 

da obrigação. O Ministério Público requereu a extinção da ação. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pagamento da obrigação objeto 

da execução é causa de sua extinção, nos termos do art. 924, II, do NCPC, 

na medida em que faz perecer o objeto da demanda. Por todo exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, por sentença, em face do cumprimento da 

obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924 e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Diante do desinteresse recursal, dou como 

transitada em julgado esta sentença. ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005087-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENISE ROLDAN MELGAREJO OAB - MS22321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. S. (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, ante a certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007386-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MULLER DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para tanto, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004666-31.2017.8.11.0040

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:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (REU)

EURIPIS MACHADO (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação 

aos Emabrgos Monitórios.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002137-05.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IURI DE JESUS LIMA RÉU: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP 

Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002137-05.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IURI DE JESUS LIMA RÉU: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP 

Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001904-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE DALLA POSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIRALDO BORGES CAMPOS OAB - MT2687/O (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008617-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PAVAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUSSEIN KASSEM ABOU HAIKAL OAB - SP279987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA BURITI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1008617-62.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS PAVAN EXECUTADO: DESTILARIA BURITI 

LTDA Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, CPC). Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001801-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK SANTIAGO TAVARES MEIRA 03882828196 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001801-30.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ERIK SANTIAGO TAVARES MEIRA 

03882828196 Vistos etc., Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

YAMORE, em face de ERIK SANTIAGO TAVARES MEIRA, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, marca 

FIAT, modelo STRADA WORKING HARD, movido a GASOLINA, ano 2019, 

chassi 9BD5781FFKY328516, placa QCL7863, cor BRANCO e renavam nº 

00118802977. Com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela parte devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a parte devedora 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAM. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008934-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008934-60.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA EXECUTADO: 

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP Vistos etc., 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte exequente 

na petição inicial. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005939-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARBAZA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO FERREIRA FILHO OAB - PR42377 (ADVOGADO(A))

RENATA ESTRAZULAS YOSHIKAWA FERREIRA OAB - PR59000 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR DOS REIS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005939-11.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ARBAZA ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: BALTAZAR DOS 

REIS TEIXEIRA Vistos etc., 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 
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dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte exequente 

na petição inicial. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRINS FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA MAYUMI MIYAHARA OAB - SP180734 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO HIROSHI MIYAHARA OAB - SP155597 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001649-79.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NUTRINS FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: JAIR PAULO 

VERGUTZ Vistos etc., 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte exequente 

na petição inicial. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-26.2020.8.11.0040

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:

ANTONIO ROMEU CANOSSA (REU)

CARLA MAIARA CANOSSA (REU)

CLEIDE TEREZINHA GUISSARDI CANOSSA (REU)

RENAN ANTONIO CANOSSA (REU)

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000010-26.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CARLA MAIARA CANOSSA, 

ANTONIO ROMEU CANOSSA, RENAN ANTONIO CANOSSA, CLEIDE 

TEREZINHA GUISSARDI CANOSSA Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez 

que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil. CITE-SE o requerido 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. Deixo de 

designar audiência conciliatória ante a expressa manifestação de 

desinteresse externada pela parte requerente na petição inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005806-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMADEU ASCOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005806-32.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BASF SA EXECUTADO: JOSE AMADEU ASCOLI Vistos etc., 

Recebo o presente cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 

513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas e despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, 

advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além 

de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do 

art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000815-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA JOYCE DE SOUZA ZENGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE DE QUADROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000815-76.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DAYARA JOYCE DE SOUZA ZENGO EXECUTADO: NELSON 

JOSE DE QUADROS Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de 

sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a 

parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento 

parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão 

sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004211-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS BIANCHI DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para as providências que julgar necessárias, visto que 

decorreu o prazo de 48 horas da notificação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005027-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNE LEANDRO COSTA CURTA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005027-48.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MAGNE LEANDRO COSTA CURTA 

NUNES VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MAGNE 

LEANDRO COSTA CURTA NUNES, ambos qualificados nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada 

por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, 

sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pelo requerido em contrato, e após, 

por edital. Portanto, foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

CITROEN, Modelo: AIRCROSS EXCLUSIVE 1, Ano: 2012, Cor: PRETA, 

Chassi: 935SUN6AWCB578889, Renavam: 000466452381, Placa: 

NUB-8103, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pelo devedor. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda o 

devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001940-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKELLY KARINNE DA SILVA BRASIL BOHRER OAB - MT27590/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001940-79.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: IRACEMA MACHADO REQUERIDO: MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, na forma da lei. 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, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004429-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

15:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004429-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

15:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006533-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA AVILA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1006533 -88 .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, 30/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000497-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, 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. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000676-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELIZE SUELI GHIZZI GUOLO (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000676 -66 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 30/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002292-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BERGAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002050-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002050-78.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: JOSE MARTINS STIEVEN 

PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE MARTINS, ANGELITA STIEVEN PINHO 

Vistos etc., 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais 

e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se 

no mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão 

efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não 

noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora e intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - 
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Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - 

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens 

móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o 

devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens 

quantos bastem para garantia da execução, observado o procedimento 

previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na 

certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos 

devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo 

honorários em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 

10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida 

à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 

- Se requerido, proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão 

da execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - 

Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003532-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo nº : 1003532-03.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, diante das manifestações 

apresentada pelas Fazendas Públicas. Sorriso/MT, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-85.2016.8.11.0040

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:

DERVAL FERREIRA SENA (REU)

MIGUEL BENI (REU)

JOAO ALVES MOURA (REU)

 

Processo  n º  1003630 -85 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE JULHO DE 2020, às 13h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 30/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-85.2016.8.11.0040

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:

DERVAL FERREIRA SENA (REU)

MIGUEL BENI (REU)

JOAO ALVES MOURA (REU)

 

Processo  n º  1003630 -85 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar a juntada da guia de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de citação, haja vista 

que no ID nº 26435097 foi juntado apenas o comprovante de pagamento. 

Sorriso/MT, 30/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007720-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE MARSARO JUNIOR OAB - PR28214 

(ADVOGADO(A))

Ignis Cardoso dos Santos OAB - PR12415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE KUNST (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, sob pena de devolução da Deprecata.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004938-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO JUNIOR (REU)

 

Processo nº: 1004938-25.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar 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, 30 de março de 2020. MARIA LUISA DE CASTRO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000111-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CGG TRADING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARUFI STECKER OAB - DF43059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000111 -97 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". SOB PENA DE DEVOLUÇÃO. Sorriso/MT, 30/03/2020. MARIA 

LUISA DE CASTRO Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002326-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS OAB - SC22918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002326-46 .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, 30 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001425-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001425-44.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: COLEGIO 

VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP Vistos etc., INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga sobre eventual litispendência 

da presente ação em relação ao processo n° 1001404-68.2020.811.0040, 

nos termos do artigo 10 do CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES LOURENCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SOARES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA GIMENEZ FERNANDES OAB - MT14382/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001697-77.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARINA ALVES LOURENCO REU: IVO SOARES DA SILVA Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por MARINA ALVES LORENÇO 

em desfavor de IVO SOARES DA SILVA, ambos qualificados nos autos. 

Em decisão de Id 1944996 foi recebida inicial, deferidos os alimentos 

provisórios no importe de 30% dos rendimentos auferidos pelo requerido 

em favor da autora, e determinada a citação do requerido. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação e documentos no Id 47180084 

e seguintes. Impugnação à contestação, Id 6043657. Em despacho de Id 

11604720 foi determinada a intimação das partes para especificação de 

provas. A autora manifestou no Id 16507704, pugnando pela designação 

de audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos a necessidade 

da autora em receber os alimentos e a possibilidade do requerido em arcar 

com os alimentos pleiteados. N A distribuição do ônus da prova se mantém 

na forma descrita no artigo 373, incisos I e II, do CPC. Desde já, DEFIRO a 

produção de prova oral pleiteada pela parte autora, razão pela qual 

DETERMINO a intimação das partes para apresentação do rol de 

testemunhas, em 15 (quinze) dias. Com a apresentação do rol, venham os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000364-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000364-90.2016.8.11.0040 Valor da causa: R$ 36.047,19 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO Endereço: TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, 34, 

CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 80020-030 POLO PASSIVO: Nome: 

RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI, pessoa física, brasileiro, solteiro, 

portador do RG de n. 12625183 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 

948.887.951-34 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, conforme despacho, 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, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 36.047,19 (trinta e seis mil, quarenta e sete reais e dezenove 

centavos) 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. 

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, MARCILEIA CAPITANIO MULLER 

DE SOUZA, digitei. SORRISO, 30 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000968-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RENATO SANTONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000968-12.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: JEAN RENATO SANTONI 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMETNO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT em face de JEAN RENATO SANTONI, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial devidamente recebida pela parte requerida, conforme Ids 

29402622 e 29402623. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Deixo consignado, desde 

já, que a contestação apresentação pelo requerida será analisada apenas 

após o cumprimento da liminar. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO 

ANTES DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE 

IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO POSTERGADA. -Nos termos 

do art. 239, §1º, do CPC/2015, não há qualquer irregularidade processual 

quando a parte demandada comparece nos autos espontaneamente, 

mesmo antes do ato formal de citação. Na ação de busca e apreensão, a 

análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida 

liminar, nos termos do § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969 e 

conforme tese firmada no acórdão de mérito do IRDR nº 

1.0000.16.037836-0/000” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.074675-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/0019, publicação da 

súmula em 18/11/2019) – destaquei. Ante o exposto, com base nos artigos 

3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 

10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor ASX, 

Gasolina, Marca Mitsubishi, ano/modelo 2014/2015, Chassi 

93XXTGA2WFCE08634, Renavam 01004899480, placa OAX-4164, 

cilindrada 160, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega 

dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008721-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008721-54.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCELA APARECIDA SOARES REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc., Trata-se 

Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição 

Imediata de Quantia paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c 

Indenização por Danos Morais com Tutela Provisória de Urgência em 

Caráter Incidental proposta por MARCELA APARECIDA SOARES em 

desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

(MULTIMARCAS CONSÓRCIOS), ambos devidamente qualificados. Alega 

na inicial que, no interesse em adquirir uma casa própria, na data de 

27/08/2018, a autora se dirigiu até a empresa requerida e firmou o contrato 

de consórcio objeto da lide, com a promessa de que seria contemplado 

com o valor do contrato (R$130.000,00) em 30 dias após a assinatura do 

contrato. Afirma que, pagou a fim de concretizar a promessa de 

contemplação do valor do consórcio, pagou a título de entrada o valor de 

R$6.606,00 (seis mil, seiscentos e seis reais). Porém, passado o prazo de 

30 dias o autor não foi contemplado com o valor do consórcio. Por tais 

razões, e por entender que a autora foi induzida a erro, ingressou com a 

presente demanda, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos 

pagamentos relativos ao contrato assinado, bem como para que a 

requerida seja compelida a devolver a quantia paga pelo requerente. 

Juntou aos autos documentos necessários para a sua preposição. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a 

inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. 

No caso dos autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou 

demonstrada a plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, 

através dos documentos juntados pela parte autora, notadamente o 

contrato de consórcio de Id 27417008 e trocas de mensagens via 

WhatsApp de Id 27417445. Da mesma forma, o perigo da demora resta 

evidente, pois ficou claro que o autor não possui interesse em participar 

do consórcio contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas 

durante o trâmite da demanda oneraria o autor desnecessariamente, já 

que evidentemente, o valor seria lhe restituído, ou no encerramento do 

grupo. Deste modo, o pedido de tutela de urgência para a suspensão do 
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pagamento das parcelas do contrato de consórcio é medida que se impõe. 

A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJMT, N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, entendo que deve 

ser indeferido o pedido liminar de restituição dos valores pagos pelo autor, 

uma vez que, em se tratando de consórcio, verifica-se que resta 

pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal deve ocorrer após o 

encerramento do grupo. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e 

cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

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

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

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008732-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU NERING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008732-83.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALCEU NERING REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc., Trata-se Ação Rescisória de 

Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia paga 

c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais 

com Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental proposta por 

ALCEU NERING em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS) e F.N. DE LIMA EIRELI 

- ME, ambos devidamente qualificados. Alega na inicial que, no interesse 

em adquirir uma casa própria, na data de 07/06/2019 objeto da lide, com a 

promessa de que seria contemplado com o valor do contrato 

(R$100.000,00) em 30 dias após a assinatura do contrato. Afirma que, 

pagou a fim de concretizar a promessa de contemplação do valor do 

consórcio, pagou a título de entrada o valor de R$3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais). Porém, passado o prazo de 30 dias o autor não foi 

contemplado com o valor do consórcio. Por tais razões, e por entender 

que a parte autora foi induzida a erro, ingressou com a presente demanda, 

pugnando, liminarmente, pela suspensão dos pagamentos relativos ao 

contrato assinado, bem como para que a requerida seja compelida a 

devolver a quantia paga pelo requerente. Juntou aos autos documentos 

necessários para a sua preposição. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que 

aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. No caso dos 

autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, através dos 

documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de 

consórcio de Id 27401638 e reclamações de Id 27403095. Da mesma 

forma, o perigo da demora resta evidente, pois ficou claro que o autor não 

possui interesse em participar do consórcio contratado, assim, 

procrastinar o pagamento das parcelas durante o trâmite da demanda 

oneraria o autor desnecessariamente, já que evidentemente, o valor seria 

lhe restituído, ou no encerramento do grupo. Deste modo, o pedido de 

tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas do 

contrato de consórcio é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA 

VENDEDORA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA 

OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Diante 

de indícios de descumprimento do pacto pela agravante, não se mostra 

razoável pretender que o autor/agravado continue a pagar os valores 

relativos ao contrato, quando não mais pretende adquirir o imóvel em 

questão, motivo pelo qual, diante da pretendida rescisão contratual, não há 

razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final 

é o de resolver o negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do 

preço. Daí porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada 

para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a 

Agravante a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na 

contingência de pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, 

terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou 

dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos 

decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. 

(TJMT, N.U 1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado 

outro, entendo que deve ser indeferido o pedido liminar de restituição dos 

valores pagos pelo autor, uma vez que, em se tratando de consórcio, 

verifica-se que resta pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal 

deve ocorrer após o encerramento do grupo. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 
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PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência vindicada, a fim de 

DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas 

vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001938-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001938-12.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

IRACEMA BARBOSA Vistos etc., Trata-se de Ação de Interdição c/c 

Pedido Liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de IRACEMA BARBOSA, devidamente qualificada, 

pleiteando a interdição da parte requerida, com nomeação de curador a 

ser designado por este juízo. Afirma que na data de 18 de março de 2020, 

comparecem na Procuradoria de Justiça duas representantes da Pastoral 

do Idoso, relatando que a interditanda é pessoa idosa, de 69 anos, com 

patologia psicológica, e que estaria vivendo em situação de risco desde o 

ano de 2015. Relatou as representantes da Pastoral do Idoso que a 

interditanda recebe acompanhamento do enfermeiro do CAPS, haja vista a 

necessidade de uso contínuo de medicação em razão da enfermidade 

psicológica que lhe é acometida. Aduziram que o fornecimento de água da 

residência da interditanda foi suspenso na data de 23/11/2019, razão pela 

qual sua higiene e limpeza da casa e utensílios ficam prejudicados, tendo 

ela que buscar água de seus vizinhos próximos para uso pessoal, mas 

não é suficiente. Asseveraram que a Pastoral do Idoso está fazendo o 

acompanhamento da interditanda há aproximadamente 03 (três) meses e 

que foi verificado que ela está fazendo suas necessidades fisiológicas no 

chão do banheiro devido ao entupimento do vaso sanitário, e apenas se 

alimenta de leite e bolacha, já que não consegue cozinhar os alimentos 

que lhe foram doados pela Pastoral. Por fim, afirmaram que existe 

dificuldade de lidar com a interditanda, pois ela estaria sem em estado de 

alerta, desconfiando de todos e não aceita ajuda, pois claramente não 

entende a situação que se encontra devido à sua patologia psicológica. 

Pois bem. RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 

319/320 do CPC. De pronto, em que pese a sistemática trazida pelo Código 

de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação ou 

conciliação no presente feito, notadamente porque sem qualquer utilidade 

prática em ações de interdição. De igual sorte, deixo de designar audiência 

para interrogatório judicial do(a) interditando(a) (art. 751 CPC), 

postergando o ato para momento oportuno, se o caso, após a realização 

do exame médico-pericial e do estudo psicossocial, oportunidade em que o 

Juízo terá melhores condições para avaliar a conveniência do ato. Quanto 

ao pedido liminar de curatela provisória a ser exercida por pessoa 

designada por este juízo, inobstante os documentos juntados com a inicial, 

entendo necessária a realização de estudo psicossocial previamente a 

sua análise. Lado outro, diante da situação de risco e vulnerabilidade 

narrada pelas representantes da Pastoral do Idoso perante o Ministério 

Público Estadual, necessário se faz seja oficiado o CREAS e a Assistência 

Social deste município para fim de prestar assistência devida e imediata a 

interditanda. EXPEÇAM-SE ofícios ao CREAS e Assistência Social 

Municipal para que providencie, com urgência, o amparo social da 

interditanda e emissão de relatório circunstanciado atual do caso, este 

último com prazo de 30 (trinta) dias. Instruam-se os ofícios com cópia dos 

relatórios de Ids 30638127 e 30638117. CITE-SE a parte requerida para 

apresentar resposta, no prazo de 15 dias, na pessoa do(a) curador(a), 

consoante determina o art. 245, § 5º, do CPC. Desde já, em razão da nítida 

colidência de interesses entre as partes, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual para patrocinar a defesa da parte requerida na função de 

curadoria especial (art. 72, inciso I, CPC). No mais, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial junto às partes, com o fito de averiguar 

as reais condições em que se encontra a interditanda, assim como 

verificar a existência de parentes que possam exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, devido a urgência do caso. Por fim, OFICIE-SE a Secretaria 

Municipal de Saúde requisitando-se a indicação de médico da rede pública 

para realização de perícia no(a) interditando(a), observando-se a 

especialidade de acordo com a enfermidade relatada na inicial. Com a 

informação, requisite-se junto ao médico perito a designação de data, 

horário e local para a realização da perícia, intimando-se a parte autora 

para comparecimento ao ato. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE/DPE. 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006684-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEGAR ROQUE CONSTANTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006684-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEGAR ROQUE CONSTANTINI REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS ETC, Providencie o autor o recolhimento das custas de 

distribuição, na forma determinada no último despacho, no prazo 

impreterível de 48h, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. SORRISO, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005640-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA GEMMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005640-34.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: DULCINEIA GEMMI REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 

ETC, Cumpra-se a sentença anterior. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006637-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006637-80.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: EVERTON DAL MOLIN, MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS 

ETC, A presente ação se funda em título executivo judicial, nos termos do 

art.515, I, do CPC. Assim, nos termos do art. 536 do CPC, intime-se o 

executado Everton Dal Molin para cumprir a obrigação, no prazo de 

(quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), sem prejuízo do bloqueio de valores para satisfação do objeto da 

presente ação, conforme autorização constante no diploma acima 

transcrito, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 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. § 3o O 

executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência. Satisfeita ou não a 

obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, dê-se vista dos autos ao 

exequente para requerer o que entender de direito e, após, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002047-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ZANLORENSI CARDOSO OAB - PR25460 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MUNARETTO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, para intimar a parte autora, para 

providenciar o depósito de uma diligência que deverá ser efetuado, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ, por depósito junto a central de 

processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 

diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, no prazo de 15 dias, sob pena 

de devolução da deprecata, caso fique paralisada por mais de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006390-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO ARTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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 1006390-36.2018.8.11.0040 Requerente: 

Pedro Raimundo Artmann Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS VISTOS ETC, Pedro Raimundo Artmann 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, 05/06/2017. Asseverou possuir mais de 60 

(sessenta) anos de idade, ter exercido atividade rural em regime de 

economia familiar há vários anos e, para tanto, juntou documentos. 

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 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. Os 

documentos que acompanham a inicial, em especial, a certidão de 

casamento constando a profissão de agricultor desde 1979, notas fiscais 

de compra e venda de insumos, autorização de ocupação do INCRA 

desde 1993, declaração de associado do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Ipiranga do Norte/MT, dentre outros, são suficientes para 

preencher o requisito de início de prova material da prática de atividades 

de trabalhador rural durante o período de carência exigido anteriormente 

ao ajuizamento da demanda. A documentação acostada aos autos foi 

também corroborada pelos depoimentos das testemunhas prestados em 

juízo, de forma que todo o conjunto probatório demonstra que o requerente 

exerceu atividade rurícola no período de carência anterior ao ajuizamento 

da presente ação, 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 
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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 Pedro 

Raimundo Artmann, bem como, ao pagamento do 13º salário, desde o 

requerimento administrativo (05/06/2017). 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, 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: 1006429-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR POOTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº 1006429-33.2018.8.11.0040 Requerente: 

Valdemar Pooter Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Valdemar Pooter 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 2000 e, para tanto, juntou documentos. 

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 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. Os 

documentos que acompanham a inicial: certidão de casamento, contrato 

de comodato firmado em 16/08/2000, declaração sindical em nome da 

esposa do autor, declaração de associado no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ipiranga do Norte em nome do requerente e notas 

fiscais de compra e venda de produtos rurais são suficientes para 

preencher o requisito de início de prova material da prática de atividades 

de trabalhador rural durante o período de carência exigido anteriormente 

ao ajuizamento da demanda. 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 2000, 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 
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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 

Valdemar Pooter, 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007330-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007330-98.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: ALEX SANDRO 

MONARIN EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA VISTOS 

ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no 

feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e 

decido. É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade 

das partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. 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; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1000822-05.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 28265602) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 29906911), HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004497-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAILTO LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1004497-10.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 30124796) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 29906911), HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005702-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1005702-74.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 28913904) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 28845901), HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005360-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RICARDI BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. LOURDES RICARDI BIANCHINI, qualificada nos autos, propôs ação 

de aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurada 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência 

do pedido inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a sua qualidade de segurada especial. Designada audiência 

de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram 

inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por LOURDES RICARDI BIANCHINI em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a parte autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição de trabalhadora rural na 

qualidade de segurada especial pelo tempo necessário. É que, embora 

tenha ficado claro que a autora e seu marido tenham trabalhado por longo 

período na atividade rural, o INSS comprovou que, de 1997 a 2012, o 

marido da parte autora era proprietário de uma empresa, no caso um 

supermercado, o que descaracteriza a condição de segurada especial da 

parte autora durante todo esse lapso temporal. Mais que isso, o argumento 

de que o supermercado era usado para venda de produtos produzidos 

pela família na atividade rural não possui qualquer verossimilhança e não 

está embasado em qualquer prova existente nos autos. Também é 

necessário mencionar que não basta a parte autora comprovar que o 

comércio não estava gerando renda durante a maior parte dos anos em 

que estava registrado como em funcionamento, deve sim comprovar que 

estava laborando em atividade rural, na modalidade de economia familiar, o 

que não restou demonstrado nos autos. O período de funcionamento da 

empresa, aliado ao fato de que não restou demonstrado o trabalho rural 

em regime de economia familiar durante esse lapso de tempo, 

descaracteriza a qualidade de segurada especial da parte autora. Até se 

admite a descontinuidade do trabalho rural por algum período de trabalho 

urbano durante a carência, porém por no máximo 24 meses, que é o 

período de graça, conforme entendimento assente no STJ: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A 

REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS 

PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o 

trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral 

de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem 

direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes 

do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto 

tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da 

expressão legal "ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento 

da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 

8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado 

especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período 

não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, 

correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, 

mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da 

atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 

5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da 

ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, 

mostra-se mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, 

de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que 

garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de 

graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana 

por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência 

para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 

de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Logo, diante do 

cenário apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei 

para a concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão 
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a improcedência do pleito. Nessa senda é a orientação jurisprudencial: 

“Não havendo um conjunto probatório harmônico, eis que as provas 

colacionadas pelas partes são contraditórias, exsurge a ausência de 

suporte legal para a concessão da aposentadoria rural por idade 

vindicada”. (TRF – 1ª Região – AC 2006.01.99.016135-5/MT, 

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, DJ de 20.07.2006) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ECONOMIA 

FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO-COMPROVAÇÃO. Ausente prova 

do desempenho de atividade rural na condição de segurado especial no 

período equivalente à carência, improcede a pretensão de concessão de 

aposentadoria por idade”. (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 9999 RS 

0000273-20.2011.404.9999. Relator(a): RICARDO TEIXEIRA DO VALLE 

PEREIRA. Julgamento: 10/03/2011. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. 

Publicação: D.E. 24/03/2011) Por fim, o fato da parte autora ter sido 

beneficiada com auxilio doença não altera em nada a conclusão acima 

exposta, vez que completamente distintos os requisitos dos dois 

benefícios, sendo possível que nos dias atuais a parte autora tenha 

voltado a exercer trabalho rural em regime de economia familiar, o que já 

basta para concessão do auxilio doença. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e honorários 

advocatícios, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime 

de colaboração

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006724-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1006724-36.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 28912836) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 28458338), HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007069-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ANHAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº. 1007069-02.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 29053090) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 28324322), HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006669-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ALICE LAURIS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº. 1006669-85.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Diante da 

concordância expressa da parte autora (id. 28767443) quanto à proposta 

de acordo formulada pela autarquia ré (id. 28265604, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. Ante o exposto, com fundamento nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Expeça-se o competente 

Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, 

com posterior remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o 

necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, 

até a informação do pagamento pelo executado. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008547-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SGARBI MACULAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008547-45.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

EVA SGARBI MACULAN EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Eva Sgarbi Maculan 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 n 5048-56.2008.811.0040, 

atualmente em instância superior para exame de recurso de apelação, 

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 
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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 

resposta, sob pena de preclusão. De outra banda, diante da informação 

da parte autora quanto ao descumprimento da ordem judicial pela 

autarquia, intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

implantar ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer 

nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004139-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MARIA MOHLECKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n ° 1004139-45.2018.8.11.0040 Requerente: Cirlei Maria 

Mohlecke Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Cirlei Maria Mohlecke 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 hibrida. Aduziu que exerceu 

atividade campesina entre 1984 a 1992, isso ainda na companhia de seus 

pais no Estado do Rio Grande de Sul, casando-se em 1993 e, junto com o 

esposo, permaneceu na roça nas terras de seus genitores. Relatou que 

no ano de 2001 mudou-se com o esposo para a cidade de Tapurah/MT, 

Assentamento Eldorado I, Lote rural nº 369, onde mantêm o exercício de 

atividade campesina na exploração de milho e soja, plantio essencialmente 

braçal e com pouca mecanização, bem como, na criação de vacas 

leiteiras, lá permanecendo até de 2003, de modo que detém mais de 18 

(dezoito) anos como segurada especial da Previdência Social. Verberou 

que a partir de fevereiro de 2003 passou a exercer atividade remunerada, 

mediante registro em CTPS, bem como, mediante recolhimento individual, 

contando à época do requerimento do benefício com 13(treze) anos e 7 

(sete) meses de contribuição ativa junto ao INSS, e assim, somados todos 

os períodos – rurícola se urbanos –, alegou possuir mais de 31 (trinta e um 

) anos de contribuições, de maneira a lhe garantir o benefício postulado na 

inicial. Asseverou que em 23/01/2018 requereu a concessão do benefício 

na via administrativa (NB 177620180), no entanto, negado pela autarquia 

ré, ao fundamento da falta de contribuição mínima para a concessão do 

benefício. Postulou a concessão da gratuidade da justiça Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 14350245 concedeu à autora as 

benesses da gratuidade da justiça. Em contestação (id. 15390515), o 

suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de exame 

de mérito. No mérito, a improcedência dos pedidos, ao argumento da 

ausência de tempo de contribuição e a comprovação da qualidade da 

autora como segurada especial da Previdência Social. Juntou documentos. 

Réplica id. 16203835. A decisão id. 16845057 afastou a prejudicial de 

mérito arguida pelo requerido. De outro lado, acolheu o pedido de prova 

oral e, para tanto, designou audiência de instrução e julgamento. Audiência 

realizada (id. 20193367) 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 1984 a 2000, o início de 

prova material é frágil e não demonstra de forma robusta a existência da 

atividade campesina narrada peça de ingresso, 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 Em relação ao 

período posterior, ou seja, a partir de 2001, diferentemente do alegado, a 

atividade rural da autora de sua família não se enquadra dentro daquela 

exercida em regime de economia familiar e de subsistência própria, mais 

sim de GRANDES PRODUTORES DE SOJA. As notas fiscais coligadas aos 

autos id. 14330256 comprovam que somente entre os anos de 2001 a 

2003 foram comercializados da FAZENDA JACUÍ, no município de 

Tapurah/MT, mais de 500 MIL/KG DE SOJA. Nessa toada, em seu 

depoimento (id. 20193374), a testemunha Sistilho de Marco afirmou que a 

autora e sua família FAZIAM USO MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS, em 

especial TRATORES, não se recordando exatamente do uso de 

colheitadeiras. Destarte, não há que se falar em atividade rural em regime 

de economia familiar e de subsistência própria. 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) Noutra banda, em consulta ao sítio eletrônico 

da Receita Federal do Brasil (http://servicos.receita.fazenda.gov.br), 

constatei que a autora detém uma empresa em nome, sobre a razão social 

de LATINA COMÉRCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA, CNPJ 

10.269.613/0001-82, ativa e com atualização cadastral desde 15/08/2008, 

conforme consulta em anexo. Assim, a profissão da autora informada no 

preâmbulo da inicial como “agricultora” não guarda relação com sua real 

atividade empresarial. A consulta à RFB além de revelar a participação da 

autora como sócia da empresa, também informa capital social declarado 
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da sociedade empresarial de R$ 311.000,00 (trezentos e onze 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 durante o período de reconhecimento postulado. 

De outro lado, conquanto as testemunhas afirmem que a autora manteve 

atividade campesina no Estado de Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, 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 20193374 e 

20193377 ). 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. 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. De outro lado, 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. Ademais, tratando-se da autora de 

SÓCIA-EMPRESÁRIA de empresa cujo capital social declarado é de R$ 

311.000,00 (trezentos e onze mil reais), a gratuidade da justiça deve ser 

revista. In casu, do considerando capital social da empresa, colhe-se dos 

dados da RFB que a mencionada empresa encontra-se ativa desde 2008, 

fato que afasta o estado de miserabilidade da autora, conforme declarado 

na inicial e, de consequência, justificar o benefício da gratuidade da 

justiça. Logo, diante da evidente da ocultação da real atividade da 

requerente, bem como de sua realidade financeira, 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) Em arremate, tendo em vista que 

a autora ocultou sua real atividade de empresária, de forma que se 

qualificou agricultora na inicial, 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. 14350245, 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, 27 março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito
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Processo nº. 1004295-33.2018.8.11.0040 Requerente: Nilciana Campos 

dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Nilciana Campos dos Santos ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” 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 Dagoberto 

Carlos Batista desde 2008 até seu falecimento em 01/05/2017, em razão 

de acidente de trânsito, ocorrido em 09/06/2013. Aduziu que além da união 

estável na condição de marido e mulher, conforme declaração firmada em 

escritura pública, união igualmente nos autos da interdição c/c tutela 

antecipada (Código 102492), também mantinham sociedade de empresa 

uma – Center Fone Comércio de Equipamentos de Telefonia Ltda-ME. 

Asseverou que em 11/08/2017 requereu a concessão do beneficio 

administrativamente (NB 1746436791), no entanto, negado pela autarquia 

ré, ao fundamento da ausência de comprovação da qualidade da autora 

como companheira da falecido. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id. 15505321), 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. 16001313. A decisão id. 16845083 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova oral formulado pela autora e, para tanto, designou audiência de 

instrução e julgamento. Audiência realizada (id. 20193709), oportunidade 

em foi colhida a oitiva da testemunha arrolada pela parte autora (mídia 

digital id. 20193711). É o necessário. Decido. A pretensão inaugural, em 

parte, comporta acolhimento. A farta documentação acostada ao presente 

feito consistente na declaração firmada em escritura pública, contrato 

social da empresa Center Fone Comércio de Equipamentos de Telefonia 

Ltda-ME, documentos hospitalares e outros diversos juntados nos autos 

ação de interdição, Código 102492, 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 Edina Souza Lanzoni Ramos de Oliveira, respondeu: “Que 

conhece a autora desde 2011. Que trabalhavam na mesma empresa. Que 

soube dizer que a parte autora era casada com Dagoberto. Que o “de 

cujus” sempre trazia a autora no trabalho. Que notou que o esposo da 

autora deixou de levá-la ao trabalho e, perguntando o motivo, lhe foi dito 

pela autora que o companheiro havia sofrido um acidente (...) Que teve 

maior contato com a autora quando ela passou a pedir ajuda em razão do 
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ocorrido com o esposo/companheiro (...)” (mídia digital id. 20193711). 

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. 14440250) 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 11/05/1979, 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 à autora pelo prazo de 

15 (quinze) anos a contar da data do óbito do instituidor. 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 

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 na condição de companheira dependente 

presumida do mesmo, 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 Nilciana Campos dos Santos, bem como, o pagamento do 13º 

salário, contados a partir do óbito do instituidor (01/05/2017), pelo prazo 

de 15 (quinze) anos, nos termos do inciso V, alínea c, item 4, do art. 77 da 

Lei n° 8.213/91. 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 partir do óbito do 

instituidor, qual seja, 01/05/2017, 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, 27 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)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004358-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESUITA IZABEL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1004358-92.2018.811.0040 Requerente: Jesuita Izabel de 

Jesus Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Jesuita Izabel de Jesus ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez. Relatou ser filiada da Previdência Social, bem como, 

totalmente incapacitada para o trabalho em razão das seguintes moléstias: 

compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos 
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discos intervertebrais (CID: G55.1) e lumbago com ciática lombalgia ou 

lumbago e ciatalgia ou ciática (CID M54.4), dor articular (M25.5) e síndrome 

do túnel do carpo (CID G56.0). Verberou que em razão das enfermidades 

recebeu o benefício auxílio-doença (NB`s. 11665445771 e 6081507428), 

todavia, negada sua manutenção a partir de 02/01/2015 pela autarquia ré, 

ao fundamento da não constatada incapacidade da segurada. Asseverou, 

todavia, que a incapacidade para o trabalho permanece, fazendo jus à 

concessão dos benefícios postulados na inicial. Instruiu a inicial com 

documentos. Em contestação (id. 10411276), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito 

defendeu a improcedência dos pedidos.. Juntou documentos. Em réplica 

(id. 10902766), a autora rechaçou os argumentos articulados pelo 

requerido na peça de defesa, bem como, apresentou seus quesitos. A 

decisão id. 10942664 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18079353. 

A autora manifestou concordar com o Laudo (id. 19441773). De outro 

lado, o requerido quedou-se silente (id. 20983114). É o necessário. 

Decido. Como relatado, postula a autora a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; In casu, extrato do CNIS (id. 

10411285) revela que a autora reingressou ao Regime Geral da 

Previdência Social a partir de 01/01/2017. Quanto à incapacidade 

laborativa da autora, o laudo pericial realizado por médica nomeada pelo 

juízo (id. 18079353) consignou que a parte autora em decorrência das 

enfermidades narradas na inicial está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL 

E PERMANENTE, incapacidade insuscetível de reabilitação, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. No quadro histórico, 

esclareceu a senhora perita: “HISTÓRICO No dia 19 de abril de 2018, às 

10:00 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado à Rua Canoas, s/n°, na 

cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica da Sra. Jesuita Izabel de 

Jesus, com 53 anos de idade, brasileira, casada, moradora na cidade de 

SorrisoMT. Refere que nunca estudou. Apresenta em sua carteira de 

trabalho os registros empregatícios como doméstica por 07 meses em 

2001, por 06 meses em 2003, por 08 meses em 2014 e por 04 meses até 

maio de 2017. Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de outubro de 

2014 a fevereiro de 2015. Apresenta o diagnóstico de alterações 

degenerativas de coluna lombar desde junho de 2013. Recebeu tratamento 

conservador com medicamentos e fisioterapia. Realizou cirurgia de 

catarata em ambos os olhos em 2015 e 2016, com bons resultados.” No 

exame físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO A pericianda se encontra 

hidratada, eupneica, consciente, orientada, afebril, com fala, visão e 

audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto 

cuidado preservado, vestes adequadas para o ambiente. Orientada no 

tempo e no espaço. Contactuante e cooperativa, com respostas com 

nexo, ricas em detalhes e coerentes. Pensamento de curso, forma e 

conteudo normais. Sem alterações cognitivas. Sem alteração da memória 

ou do raciocínio. Coluna vertebral sem deformidades, com mobilidade 

reduzida pela dor referida. Sinal de Lasegue negativo.” Indicou a 

existência de exames: “EXAMES COMPLEMENTARES 1- Tomografia 

computadorizada de coluna lombar- 05/06/2013- retificação da lordose 

lombar. Retrolistese de L3/L4 discreta. Abaulamentos discais difusos 

L3/L4 e L4/L5 sem repercussão radicular significativa. Abaulamento discal 

difuso L5/S1 com componente assimétrico paramediano à direita que toca 

a raiz descendente intracanal de S1 deste lado. Discretas alterações 

degenerativas na articulação interfacetária L5/S1. 2- Tomografia 

computadorizada de coluna lombar- 20/03/2015- retrolistese grau I de L3 

degenerativa. Osteófitos marginais. Alterações degenerativas dos 

segmentos lombares inferiores. Níveis L1/L2 e L2/L3 com pequeno 

abaulamento discal. Em L3/L4 com abaulamento discal com compressão 

dural e redução da amplitude dos forames neurais. No L4/L5 há 

abaulamento discal com extensão que determina compressão dural. Nível 

L5/S1 com abaulamento discal com maior componente protruso mediano, 

que determina compressão dural, associado a artrose das 

interapofisárias, contribuindo para redução foraminal bilateral. 3- 

Ressonancia magnética de coluna lombar- 24/05/2016- nódulos de 

Schmorl (herniações intra-somáticas) nos platos vertebrais de L1 a 

L5.Discretas alterações degenerativas nos platos apostos de L3/L4. 

Espondilodiscoartrose multissegmentar, determinando redução da 

amplitude do canal vertebral em L3/L4 redução da amplitude de alguns 

forames neurais. Aos quesitos da autora, respondeu a expert: 1 - 

Atualmente a requerente é portadora de alguma enfermidade/deformidade 

que o incapacite? Possível tratamento. Resposta - Sim. Recebeu 

tratamento conservador com medicamentos e fisioterapia. 2 - É possível 

cura desta doença? A mesma é gradativa? Resposta - não. Trata-se de 

alteração degenerativa 3 - Incapacidade temporária ou permanente? Total 

ou parcial? Resposta - permanente e total. Quanto ao início da 

incapacidade (DII), apontou a médica perita: 4 - Data do inicio da 

incapacidade. Resposta - maio de 2017. 5- Em caso de 

progressão/agravamento de doença, a partir de quando se constatou a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual? Resposta- A autora 

trabalhou até maio de 2017. 6 - Em caso de incapacidade definitiva, a parte 

autora necessita de ajuda permanente de outra pessoa para as atividades 

pessoais diárias? Resposta - não 7 - Em caso de incapacidade temporária 

ou parcial a) essa incapacidade é suscetível de recuperação ou 

reabilitação para alguma atividade que garanta a subsistência da autora? 

Resposta- Incapacidade total e definitiva 8 - Nãos Sendo a requerente 

portadora de doença ou lesão ou se desta não decorrer a incapacidade 

para o trabalho, em que elementos do exame se fundamenta a resposta? 

Resposta- A autora trabalhou como domestica até maio de 2017. Ver 

CNIS. Aos quesitos do INSS, respondeu: 1- Qual o nome e a idade atual do 

autor?Qual o atual estado de saúde do autor? Resposta - Sra. Jesuita 

Izabel de Jesus, com 53 anos de idade. Apresenta diagnóstico de 

alterações degenerativas de coluna lombar desde junho de 2013. Recebeu 

tratamento conservador com medicamentos e fisioterapia. Realizou 

cirurgia de catarata em ambos os olhos em 2015 e 2016, com bons 

resultados. Ao exame físico pericial apresenta limitações funcionais 

importantes. 2 - Qual a atividade laborativa habitual do autor? A parte 

autora é empregada ou autônoma? Resposta- trabalhou como doméstica. 

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 e não contínuo. 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. 

Quanto ao início da doença, respondeu a médica perita: 5 - Diga Sra. perita 

se o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? Causou 

incapacidade? Resposta - Apresenta diagnóstico de alterações 

degenerativas de coluna lombar desde junho de 2013. Recebeu tratamento 

conservador com medicamentos e fisioterapia. Realizou cirurgia de 

catarata em ambos os olhos em 2015 e 2016, com bons resultados. Ao 

exame físico pericial apresenta limitações funcionais importantes. 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 – cinicamente 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- Tomografia computadorizada de 

coluna lombar 05/06/2013- retificação da lordose lombar. Retrolistese de 
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L3/L4 discreta. Abaulamentos discais difusos L3/L4 e L4/L5 sem 

repercussão radicular significativa. Abaulamento discal difuso L5/S1 com 

componente assimétrico paramediano à direita que toca a raiz 

descendente intracanal de S1 deste lado. Discretas alterações 

degenerativas na articulação interfacetária L5/S1. - Tomografia 

computadorizada de coluna lombar- 20/03/2015- retrolistese grau I de L3 

degenerativa. Osteófitos marginais. Alterações degenerativas dos 

segmentos lombares inferiores. Níveis L1/L2 e L2/L3 com pequeno 

abaulamento discal. Em L3/L4 com abaulamento discal com compressão 

dural e redução da amplitude dos forames neurais. No L4/L5 há 

abaulamento discal com extensão que determina compressão dural. Nível 

L5/S1 com abaulamento discal com maior componente protruso mediano, 

que determina compressão dural, associado a artrose das 

interapofisárias, contribuindo para redução foraminal bilateral. - 

Ressonancia magnética de coluna lombar- 24/05/2016- nódulos de 

Schmorl (herniações intra-somáticas) nos platos vertebrais de L1 a 

L5.Discretas alterações degenerativas nos platos apostos de L3/L4. 

Espondilodiscoartrose multissegmentar, determinando redução da 

amplitude do canal vertebral em L3/L4 redução da amplitude de alguns 

forames neurais. 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 - maio de 2017 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 

declinado? Resposta - sim 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 - sim. 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 - total. 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 - permanente. 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 - 

Não. 16- No caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, 

qual o prazo estimado para a recuperação laborativa? Resposta - 

Incapacidade total e definitiva ao trabalho. 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 - Não indico reabilitação profissional. (...) Ao término, 

concluiu a Senhora Perita: “CONCLUSÃO A pericianda, a Sra. Jesuita 

Izabel de Jesus com 53 anos de idade trabalhou como doméstica de 2001 

a maio de 2017. Apresenta diagnóstico de alterações degenerativas de 

coluna lombar desde junho de 2013. Recebeu tratamento conservador 

com medicamentos e fisioterapia. Realizou cirurgia de catarata em ambos 

os olhos em 2015 e 2016, com bons resultados. Ao exame físico pericial 

apresenta limitações funcionais importantes. Considero a autora com 

incapacidade total e definitiva ao trabalho a partir de maio de 2017, pois a 

autora trabalhou até maio de 2017”. Destarte, a perícia médica atestou que 

a requerente encontra-se totalmente incapacitada para o trabalho, 

incapacidade insuscetível de reabilitação, conforme respostas aos 

quesitos nºs 3, 7, 12, 13, 16 e 17. Com efeito, comprovado pela autora o 

requisito da incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe 

garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei 

de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência 

dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por 

invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. - São 

exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a 

carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade 

para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência 

(aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária 

(auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou que a 

autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, em 

razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais requisitos 

para a concessão do benefício - filiação e período de carência - também 

estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial 

dominante no sentido de que o beneficiário não perde o direito ao benefício 

se restar comprovado que não deixou de trabalhar voluntariamente, e sim 

em razão de doença incapacitante. - O termo inicial do benefício deve ser 

mantido na data de cessação indevida do benefício de auxílio-doença 

(16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece a parte autora 

advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não provida.” (TRF-3 - AC: 

00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO 

ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, NONA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por invalidez estão 

previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: constatação de 

incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral; cumprimento da carência; manutenção da qualidade de segurado. 

2. Na hipótese dos autos, a perícia médica constatou a incapacidade 

laborativa total e permanente, em razão de câncer de mama esquerda e 

metástases ósseas, com comprometimento motor severo do membro 

superior esquerdo. Ademais, a autora possui atualmente 63anos de idade 

(esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). Assim, cabível a 

aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do benefício, 

segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como termo inicial, 

a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que constata a 

incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples prova 

produzida em juízo, que apenas declara situação fática preexistente. 4. 

Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 00334376620124039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de 

Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:19/03/2018) Todavia, considerando que a perícia médica 

judicial não atestou que quando do pedido de prorrogação do benefício 

auxílio-doença havia incapacidade laborativa da segurada, consoante 

respostas aos quesitos n°s 4 e 8[1], o início do benefício deve partir da 

data apontada na perícia judicial, qual seja, maio de 2017, momento em que 

constatada a incapacidade total e definitiva da autora. Sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR AVULSO. 

QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

COMPROVADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. DIFICULDADE DE 

REABILITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. A qualidade de segurado e o cumprimento 

da carência se encontram provados, por meio dos documentos de 

informação dos benefícios de auxílio-doença concedidos ao autor (fls. 

55/59) e do extrato do CNIS de fls. 45/51, que demonstra o histórico das 

contribuições por ele vertidas ao Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de trabalhador avulso. 3. Realizado o exame pericial em juízo, 

atestou o perito que o autor apresenta limitação dolorosa dos movimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 402 de 527



da coluna lombar - realizou "artrodese L5-S1" com colocação de prótese 

"...para restabelecer a função fisiológica do organismo..." -, 

encontrando-se incapaz, total e permanentemente, para o desempenho de 

suas atividades habituais. Ainda segundo o laudo, há possibilidade de 

reabilitação do autor para o exercício de atividades que não demandem 

esforço da coluna lombar e que sejam compatíveis com seu grau de 

instrução. 4. Eventual desqualificação da perícia realizada judicialmente 

demanda apresentação de prova robusta da incorreção do parecer 

técnico do profissional nomeado, de forma que meras alegações 

genéricas não maculam a conclusão do perito e são insuficientes para sua 

anulação. Vale ainda anotar que, embora o magistrado não esteja adstrito 

ao laudo elaborado pelo perito judicial, é certo que, não havendo 

elementos nos autos que sejam aptos a afastar suas conclusões, tal 

prova deverá ser prestigiada, visto que equidistante do interesse de 

ambas as partes (Cf. AC 2000.01.99.111621-9/MG, Rel. Desembargador 

Federal Antonio Sávio de Oliveira Chaves, TRF da 1ª Região - Primeira 

Turma, DJ p. 24 de 28/2/2005). 5. (...) No caso dos autos, os relatórios 

médicos anexados às fls. 09/13 e os laudos de exames de fls. 14/16, 

examinados em conjunto com o laudo pericial às fls. 98/100, permitem 

concluir que, na data da cessação do benefício de auxílio-doença 

(209/06/2011 - f. 59), o autor ainda continuava incapaz para o 

desempenho de suas atividades habituais. Portanto, a sentença deve ser 

mantida também na parte concernente à fixação da data de início do 

benefício. 9. Correção monetária e juros de mora de acordo com a versão 

mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observada, quanto à atualização 

monetária, a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

870.947 (repercussão geral, tema 810), que declarou a 

inconstitucionalidade da TR para esse fim. 10. A matéria relativa a juros e 

correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício, 

inclusive em reexame necessário, razão por que se afasta eventual 

alegação de reformatio in pejus contra a Fazenda nesses casos, 

tampouco se pode falar em ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 

Precedentes citados no voto. 11. Quanto aos honorários, cumpre frisar 

que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir 

de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 

sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" 

(Enunciado Administrativo STJ nº 7). Assim, os honorários advocatícios 

em desfavor da autarquia-previdenciária devem ser fixados, em regra, no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na data 

de prolação da sentença de procedência do pedido inicial (Súmula nº 111 

do STJ). 12. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas (inclusive despesas com oficial de 

justiça) por força do art. 4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos 

Estados onde houver lei estadual assim prescrevendo, como é o caso de 

Minas Gerais (Lei nº 14.939/2003). 13. Remessa necessária parcialmente 

provida (correção monetária e juros moratórios legais).” (TRF-1 - REO: 

00550272620154019199, Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA 

CUNHA, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

Data de Publicação: 08/11/2018) Vale observar a concordância tácita da 

requerente em relação às respostas aos quesitos n°s 4 e 8” da perícia 

médica, pois, sequer impugnou especificamente os quesitos na 

manifestação id. 19441773. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Jesuita Izabel de Jesus, 

no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA 

INCAPACIDADE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, qual seja, 

MAIO DE 2017. 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 da DATA DA 

INCAPACIDADE CONSTATADA NA PERÍCIA JUDICIAL (MAIO DE 2017), 

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, 27 de março 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Quesitos 4 e 8 (...) 

Respostas: maio de 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005529-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DAL MAGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo nº. 1005529-84.2017.8.11.0040 Requerente: 

Decio Dal Magro Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 

Vistos eTC, Embargos declaratórios opostos por Decio Dal Magro contra a 

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 

autor na presente ação previdenciária ajuizada contra o INSS, deixando de 

reconhecer como tempo de serviço especial os períodos em que o autor, 

ora embargante, laborou como serrador e marceneiro. Sustenta, portanto, 

omissão do julgado quanto a este ponto, bem como, contradição, na 

medida em que rejeitou o pedido de reconhecimento do período de tempo 

de serviço especial sem, contudo, determinar a realização de perícia 

indireta para a comprovação das condições especiais das funções por ele 

desempenhadas antes de 28/04/1995. É o necessário. Decido. Não há nos 

autos a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos específicos 

dos embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos I e II, do 

CPC. As teses sustentadas pelo embargante em suas razões iniciais 

foram devidamente rejeitadas na sentença nos seguintes termos, verbis: 

“(...) não merece acolhimento o pedido inicial de reconhecimento das 

atividades de serrador e marceneiro do requerente como nocivas à sua 

saúde, de modo a aplicar o fator multiplicador de 1.4 sobre o tempo total de 

contribuição. De início, cumpre observar que na espécie deve prevalecer 

o princípio tempus regit actum, ou seja, a lei a ser aplicada deve ser aquela 

de regência à época do exercício da atividade pelo segurado e, no caso 

de nova legislação, seus efeitos partem do início da vigência da nova lei, 

não retroagindo seus efeitos à lei anterior. In casu, a exigência de 

comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos durante todo o 

período laborado pelo segurado, conforme estabelecida no § 4º do art. 57 

e §§ 1º e 2º do artigo 58 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 

9.732/98, não pode ser aplicado no caso concreto, pois, as atividades de 

serrador e marceneiro tiveram início antes da entrada em vigor das citadas 

leis, portanto, até então, aplicam-se às normas legais ao tempo do início 

das atividades. (...) para efeito de reconhecimento do exercício de 

atividade gravosa à saúde do segurado iniciada anterior à Lei nº. 

9.032/95, como no caso dos autos, aplicam-se as disposições dos 

Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, as quais consideram nocivas as 

atividades profissionais que estejam inseridas em seus anexos de forma 

presumida. Entretanto, as atividades do requerente (serrador e 

marceneiro) não estão inseridas nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 

83.080/79, ou seja, a nocividade à saúde do segurado não é presumida, 

devendo, para tanto, a devida comprovação de seus malefícios. (...) além 

das atividades do autor (serrador e marceneiro) não estarem incluídas nos 

anexos dos Decretos n°s 53.831/64 e 83.080/79, a partir da entrada em 

vigor da Lei nº. 9.032/95 e outras disposições legais posteriormente 

publicadas a regular o tema em exame, a necessidade de comprovação 

que as atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes 

nocivos à saúde do empregado é de igual modo imperiosa, seja por meio 

dos formulários SB-40 e DSS-8030 e laudo técnico. Nesse sentido, não há 

autos qualquer comprovação de que as atividades laborativas do 

segurado tenham colocado em risco sua saúde física ou biológica, seja 
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anterior ou posterior à Lei nº. 9.032/95, ônus de sua incumbência, na 

forma do art. 373, inciso I, do CPC. (...)” Como se observa, o recorrente 

pretende, por via transversa, obter o reexame da sentença por meio de 

embargos de declaração em lugar do recurso processual específico 

previsto na legislação de regência. Todavia, é consabido que os 

aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para 

renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de 

subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a 

reanálise da decisão judicial proferida. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO DIVERSO DO 

PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER INFRINGENTE – Devem ser 

rejeitados os embargos que tão-só objetivam nova discussão da 

controvérsia, com o propósito de imprimir caráter modificativo ao recurso, 

se ausente qualquer das hipóteses elencadas no artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – EDRESP 330005 – SP – 3ª T. 

– Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002). Pelo exposto, nego provimento 

aos embargos de declaração interpostos por Decio Dal Magro no ID nº 

26919476. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006111-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO LENTS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006581-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007695-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo nº 1007695-21.2019.8.11.0040 Vistos eTC, Certifique-se a 

Senhora Gestora acerca da tempestividade dos aclaratórios id. 28062592. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006628-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTERMAX COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006628-89.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 2.863,62 ESPÉCIE: [Base de Cálculo]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: 

Av. Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CENTERMAX COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA CNPJ: 

13.973.555/0001-61 (EXECUTADO) 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. 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, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008547-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SGARBI MACULAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008547-45.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

EVA SGARBI MACULAN EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Eva Sgarbi Maculan 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 n 5048-56.2008.811.0040, 

atualmente em instância superior para exame de recurso de apelação, 

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 

resposta, sob pena de preclusão. De outra banda, diante da informação 

da parte autora quanto ao descumprimento da ordem judicial pela 

autarquia, intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

implantar ou comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer 

nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005360-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RICARDI BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. LOURDES RICARDI BIANCHINI, qualificada nos autos, propôs ação 

de aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurada 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência 

do pedido inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a sua qualidade de segurada especial. Designada audiência 

de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram 

inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por LOURDES RICARDI BIANCHINI em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a parte autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição de trabalhadora rural na 

qualidade de segurada especial pelo tempo necessário. É que, embora 

tenha ficado claro que a autora e seu marido tenham trabalhado por longo 

período na atividade rural, o INSS comprovou que, de 1997 a 2012, o 

marido da parte autora era proprietário de uma empresa, no caso um 

supermercado, o que descaracteriza a condição de segurada especial da 

parte autora durante todo esse lapso temporal. Mais que isso, o argumento 

de que o supermercado era usado para venda de produtos produzidos 

pela família na atividade rural não possui qualquer verossimilhança e não 

está embasado em qualquer prova existente nos autos. Também é 

necessário mencionar que não basta a parte autora comprovar que o 

comércio não estava gerando renda durante a maior parte dos anos em 

que estava registrado como em funcionamento, deve sim comprovar que 

estava laborando em atividade rural, na modalidade de economia familiar, o 

que não restou demonstrado nos autos. O período de funcionamento da 

empresa, aliado ao fato de que não restou demonstrado o trabalho rural 

em regime de economia familiar durante esse lapso de tempo, 

descaracteriza a qualidade de segurada especial da parte autora. Até se 

admite a descontinuidade do trabalho rural por algum período de trabalho 

urbano durante a carência, porém por no máximo 24 meses, que é o 

período de graça, conforme entendimento assente no STJ: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A 

REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS 

PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o 

trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral 

de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem 

direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes 

do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto 

tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da 

expressão legal "ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento 
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da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 

8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado 

especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período 

não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, 

correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, 

mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da 

atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 

5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da 

ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, 

mostra-se mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, 

de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que 

garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de 

graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana 

por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência 

para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 

de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Logo, diante do 

cenário apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei 

para a concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão 

a improcedência do pleito. Nessa senda é a orientação jurisprudencial: 

“Não havendo um conjunto probatório harmônico, eis que as provas 

colacionadas pelas partes são contraditórias, exsurge a ausência de 

suporte legal para a concessão da aposentadoria rural por idade 

vindicada”. (TRF – 1ª Região – AC 2006.01.99.016135-5/MT, 

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, DJ de 20.07.2006) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ECONOMIA 

FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO-COMPROVAÇÃO. Ausente prova 

do desempenho de atividade rural na condição de segurado especial no 

período equivalente à carência, improcede a pretensão de concessão de 

aposentadoria por idade”. (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 9999 RS 

0000273-20.2011.404.9999. Relator(a): RICARDO TEIXEIRA DO VALLE 

PEREIRA. Julgamento: 10/03/2011. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. 

Publicação: D.E. 24/03/2011) Por fim, o fato da parte autora ter sido 

beneficiada com auxilio doença não altera em nada a conclusão acima 

exposta, vez que completamente distintos os requisitos dos dois 

benefícios, sendo possível que nos dias atuais a parte autora tenha 

voltado a exercer trabalho rural em regime de economia familiar, o que já 

basta para concessão do auxilio doença. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Incabível condenação em custas e honorários 

advocatícios, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime 

de colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004441-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO LUIZ PELLIZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. LÍDIO LUIZ PELLIZARI, qualificado nos autos, propôs ação de 

aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência 

do pedido inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a sua qualidade de segurado especial. Designada audiência 

de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram 

inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por LÍDIO LUIZ PELLIZARI em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. Sem devaneios 

desnecessários, impende salientar que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a sua condição de trabalhador rural na qualidade de segurado 

especial pelo período necessário de carência para recebimento do 

benefício. Restou demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu um 

sítio no início de 2003 em Sorriso, porém os documentos juntados nos 

autos, em especial aqueles apresentados pelo INSS não indicam que a 

família laborava em regime de economia familiar. É que ficou demonstrado 

que a esposa da parte autora é proprietária de uma empresa, inclusive 

possuindo filial no Município de Sinop, realizando inclusive recolhimento 

como contribuinte individual. Também há ampla prova nos autos de que a 

família residia durante a maioria do período de carência na zona urbana do 

Município de Sorriso, além de possuir alguns bens que descaracterizam o 

campesinato como a propriedade de uma camionete a diesel de alto valor, 

não se sabendo em que ano foi adquirida, devendo a parte interessada ter 

explicado em sua impugnação à contestação algum fato modificativo 

indicando que a propriedade de uma empresa, a residência na zona 

urbana e a propriedade de bem de alto valor não descaracterizariam o 

regime de labor em economia familiar. Anoto que, por outro lado, as notas 

de compras em empresas agrícolas são de pequeno valor, indicando que 

são incompatíveis com família que tira seus rendimentos da pequena 

propriedade. A própria testemunha ouvida fala em venda de embutidos e 

legumes, sendo que as notas indicam a compra de produtos aviários, 

havendo clara divergência nos fatos narrados. Até se admite a 

descontinuidade do trabalho rural por algum período de trabalho urbano 

durante a carência, porém por no máximo 24 meses, que é o período de 

graça, conforme entendimento assente no STJ: PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. 

ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 

11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO PERÍODO DE 

GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 

39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural enquadrado 

como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social na 

forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem direito a requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. 2. A norma 

previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento 

da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de 

interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal 

"ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento da Lei 11.718/08, 

a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o legislador 

possibilitou a manutenção da qualidade de segurado especial quando o 

rurícola deixar de exercer atividade rural por período não superior a cento 

e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, correspondentes ao 

período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais gravosa e 

restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da atividade for 

anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da ausência de 

parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, mostra-se 

mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, de forma 

analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que garante 
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a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de graça". 

5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por 

período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para 

a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 

de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Logo, diante do 

cenário apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei 

para a concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão 

a improcedência do pleito. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: PJe 

- PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. CNIS AUTOR. EMPRESÁRIO/EMPREGADOR. CONDIÇÃO DE 

SEGURADA ESPECIAL. NÃO-COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Para que sirvam como início de prova 

material do labor rural alegado, os documentos apresentados pela parte 

autora devem ser dotados de integridade probante autorizadora de sua 

utilização, não se enquadrando em tal situação aqueles documentos que, 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao 

implemento do requisito etário, deixam antever a possibilidade de sua 

obtenção com a finalidade precípua de servirem como instrumento de 

prova em ações de índole previdenciária. 2. Os documentos que, em 

regra, são admitidos como início de prova material do labor rural alegado, 

passam a ter afastada essa serventia, quando confrontados com outros 

documentos que ilidem a condição campesina outrora demonstrada. 3. O 

CNIS da parte autora demonstra a existência de vínculos urbanos de 

extensa duração durante o período de carência. 4. No caso dos autos, 

embora a parte autora apresente documentos que, em princípio, possam 

servir para atestar sua condição de rurícola, o INSS junta aos autos o 

CNIS do cônjuge da parte autora informando atividade remunerada na 

condição de empresária - empregador, além de possuir empresa, o que 

afasta o desempenho de atividade rural em regime de economia familiar. 5. 

A comprovação da condição de empresária do cônjuge da parte autora, 

além de possuir empresa, afasta a atividade rural em regime de economia 

familiar para subsistência do grupo, pois é exatamente nessa perspectiva 

que se consideram todos os membros da família como segurados 

especiais (art. 11, inciso VII, da Lei de Benefícios). 6. Registre-se, que no 

caso dos autos não há a possibilidade de aplicação da regra prevista no 

art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91. 7. Impossível o deferimento do benefício 

almejado com base em prova exclusivamente testemunhal. 8. Coisa julgada 

secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo 

segurado na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na 

causa. Precedentes. 9. Apelação a que se nega provimento. (AC 

1013376-80.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 17/02/2020 PAG.) 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. REMESSA OFICIAL INEXISTENTE. RURAL. CONDIÇÃO NÃO 

COMPROVADA. 1. A concessão de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes requisitos: 

contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) 

anos de idade, se homem, e comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondentes à carência do benefício 

pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. A parte autora cumpriu 

o requisito etário, eis que completou 60 anos em 12/05/2014 (nascimento 

em 01/02/2013 - fls.18). Inobstante tenha carreado aos autos 

documentação correspondente a início de prova material de atividade 

rurícola durante o período de carência, que, no seu caso, é de 180 meses 

(contrato compra e venda e de cessão de imóvel rural, tendo o autor como 

adquirente e notas de produtos rurais, fls. 23/21, entre outros), o INSS 

juntou aos autos documentos de pesquisa junto à própria Previdência (fls. 

54/58) em que aparece cadastrado na condição de empresário, como 

proprietário de uma empresa no ramo de confecções em situação ativa. 

Dessa forma, não há como se considerar que, do conjunto probatório 

trazido e relacionado à prova material, se possa concluir pela qualidade de 

rural do autor. Esta Corte, bem assim o STJ, sedimentara (Súmulas 149 do 

STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o entendimento de que não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de 

serviço com fins previdenciários. 3. Apelação do INSS e Remessa 

Necessária a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. 

(AC 0028767-09.2015.4.01.9199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI 

BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 31/01/2020 PAG.) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do 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 artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ATAIDE TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001509-50.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FERNANDO ATAIDE TAVARES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por FERNANDO ATAIDE TAVARES em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para 

pagamento (id. 21379025 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os 

alvarás de liberação dos valores em favor da parte exequente e de sua 

advogada, (25451073 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a 

quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

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

para interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003852-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COMINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003852-53.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: 

FRANCISCO COMINI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença formulado por 

FRANCISCO COMINI em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
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Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 22769284 - Pág. 1). Em 

seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em 

favor da parte exequente e de seu advogado, (25869113 - Pág. 1). 

Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que 

este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. 

C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005854-59.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por JOSE VALTER SILVA TORRES 

FILHO em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram 

expedidos RPVs para pagamento (22983642 - Pág. 1/2). Em seguida, 

aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da 

parte exequente e de seu advogado, (25453541 - Pág. 1/2). Decido. Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001617-16.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos 

RPVs para pagamento (id. 22773220 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se 

aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte 

exequente e de sua advogada, (id. 25452094 - Pág. 1/2). Decido. Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001617-16.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos 

RPVs para pagamento (id. 22773220 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se 

aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte 

exequente e de sua advogada, (id. 25452094 - Pág. 1/2). Decido. Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001667-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE CORDOVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001667-42.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARGARIDA DE CORDOVA PEREIRA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por MARGARIDA DE CORDOVA 

PEREIRA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram 

expedidos RPVs para pagamento (id. 22986197 - Pág. 1/2). Em seguida, 

aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da 

parte exequente e de sua advogada, (id. 25452578 - Pág. 1/2). Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003677-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAETANO PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003677-59.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA CAETANO PADILHA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por MARIA CAETANO PADILHA em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs 

para pagamento (id. 22770928 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos 

autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte exequente e 

de sua advogada, (id. 25462285 - Pág. 1, id. 25462285 - Pág. 1). Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002994-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EURICO UADY GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002994-22.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EURICO UADY GOMES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por EURICO UADY GOMES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 

22772765 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de sua advogada, 

(id. 25459725 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000425-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000425-77.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PAULO MARTINS DA CRUZ EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por PAULO MARTINS DA CRUZ em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22770909 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25451652 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001367-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001367-80.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CICERO LINO DO NASCIMENTO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por CICERO LINO DO NASCIMENTO 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos 

RPVs para pagamento (id. 22771563 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se 

aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte 

exequente e de seu advogado, (id. 25450619 - Pág. 1/2). Decido. Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002834-94.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MICHELE NEVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por MICHELE NEVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 15399217 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (16420209 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002834-94.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MICHELE NEVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por MICHELE NEVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 15399217 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (16420209 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE QUINTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000348-05.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: IVETE QUINTANA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

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

sentença formulado por IVETE QUINTANA em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 
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22984707 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25454192 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002834-94.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MICHELE NEVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por MICHELE NEVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 15399217 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (16420209 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002834-94.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MICHELE NEVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por MICHELE NEVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 15399217 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (16420209 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001617-16.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por FRANCISCA PEDRINA DA CUNHA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos 

RPVs para pagamento (id. 22773220 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se 

aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte 

exequente e de sua advogada, (id. 25452094 - Pág. 1/2). Decido. Tendo 

em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002834-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002834-94.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MICHELE NEVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por MICHELE NEVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 15399217 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (16420209 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000064-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000064-94.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para 

pagamento (id. 22985272 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os 

alvarás de liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu 

advogado, (id. 25875114 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a 

quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

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

para interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000510-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000510-97.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NEIDE ALVES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por NEIDE ALVES em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 22981727 - 

Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos 

valores em favor da parte exequente e de sua advogada, (id. 25870835 - 

Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001753-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001753-76.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE SIDES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por JOSE SIDES em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 22772314 - Pág. 1/2). 

Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em 

favor da parte exequente e de sua advogada, (id. 26503260 - Pág. 1/2). 

Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que 

este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. 

C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004857-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004857-76.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: IVONETE RODRIGUES EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por IVONETE RODRIGUES em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22772743 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de sua advogada, 

(id. 25463162 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZENIL DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001535-82.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA LUZENIL DA COSTA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por MARIA LUZENIL DA COSTA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22770373 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25460708 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002186-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA FERREIRA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002186-80.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: OSMARINA FERREIRA MOTA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por OSMARINA FERREIRA MOTA em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs 

para pagamento (id. 22769886 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos 

autos os alvarás de liberação dos valores em favor da parte exequente e 

de seu advogado, (id. 25875137 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que 

houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

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

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime 

de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003723-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ RONCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003723-48.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JONES LUIZ RONCHI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado por JONES LUIZ RONCHI em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 

22983000 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25459715 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 411 de 527



trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000830-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELITA TRICHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000830-50.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SELITA TRICHES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

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

sentença formulado por SELITA TRICHES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento (id. 

15399196 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 16760955 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003944-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003944-94.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por ERIVALDO MARCOLINO DOS 

SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram 

expedidos RPVs para pagamento (id. 22984691 - Pág. 1/2). Em seguida, 

aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da 

parte exequente e de seu advogado, (id. 25451083 - Pág. 1/2). Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZENIL DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001535-82.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA LUZENIL DA COSTA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por MARIA LUZENIL DA COSTA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22770373 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25460708 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002604-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SOUZA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002604-18.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROSALINA SOUZA DE LIMA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por ROSALINA SOUZA DE LIMA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22982440 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25869136 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002414-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ALBUQUERQUE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002414-55.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: REGINA CELIA ALBUQUERQUE LIMA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença formulado por REGINA CELIA ALBUQUERQUE 

LIMA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Foram 

expedidos RPVs para pagamento (id. 26660137 - Pág. 1/2). Em seguida, 

aportou-se aos autos os alvarás de liberação dos valores em favor da 

parte exequente e de seu advogado, (id. 25453576 - Pág. 1, id. 29046915 

- Pág. 1). Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001535-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZENIL DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 412 de 527



SORRISO SENTENÇA Processo: 1001535-82.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARIA LUZENIL DA COSTA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por MARIA LUZENIL DA COSTA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Foram expedidos RPVs para pagamento 

(id. 22770373 - Pág. 1/2). Em seguida, aportou-se aos autos os alvarás de 

liberação dos valores em favor da parte exequente e de seu advogado, 

(id. 25460708 - Pág. 1/2). Decido. Tendo em vista que houve a quitação 

integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008103-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA TRACIENSKI PAZDZIORA (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 DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo: 1008103-12.2019.8.11.0040. Embargante: Madalena Tracienski 

Pazdziora Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos 

eTC, Madalena Tracienski Pazdziora interpõe “Embargos de Declaração” 

contra a sentença id. 26382869 sustentando, em suma, obscuridade no 

decisum ante o atual estado de saúde da segurada que poderá se 

avaliado por perícia médica, existindo, portanto, nova causa de pedir, logo, 

havendo interesse processual, bem como, afastando os efeitos da 

litispendência da coisa julgada (id. 26460245). É o necessário. Decido. A 

pretensão da embargante não prospera. Em análise das razões recursais 

é fácil constatar a ausência de demonstração de quaisquer dos requisitos 

intrínsecos específicos de cabimento dos embargos de declaração 

expressos no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, 

verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (...)” In casu, não 

há que se falar em obscuridade na decisão recorrida, pois, apontou 

fundamentalmente as causas que afastam o interesse processual da 

autora e o esgotamento total do resultado final da tutela pretendida, bem 

como, a configuração do instituto da coisa julgada. Deste modo, concluo 

que a embargante pretende, por via transversa, obter o reexame da 

sentença por meio de embargos de declaração em lugar do recurso 

processual específico previsto na legislação de regência. É consabido que 

os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para 

renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de 

subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a 

reanálise da decisão judicial proferida, como no caso em tela. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da 

matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio 

processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível 

atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que 

não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” 

(STF - AgR-ED RE: 1098427 AC - ACRE 0002491-25.2013.8.01.0000, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/11/2019, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-270 09-12-2019) Com efeito, não 

houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objeto 

destes declaratórios, circunstância que impõe o desprovimento do 

recurso. Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração id. 

26460245. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007445-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007445-22.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VISTOS 

ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no 

feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e 

decido. É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade 

das partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. 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; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES LIMA (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. 1002054-18.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:IVANI GOMES 

LIMA 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: 24/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 29 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: 1000843-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MOTA DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000843-44.2020.8.11.0040. AUTOR: TIAGO MOTA DE SENA REQUERIDO: 

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER Vistos etc. Considerando que o 

reclamado não foi localizado no endereço indicado nos autos, cancelo a 

audiência aprazada e determino a intimação do reclamante para indicar o 

endereço atualizado do reclamado. Havendo a indicação do endereço da 

parte reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se data para audiência de 
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conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005988-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI TERESINHA MENDES (REQUERIDO)

 

Processo: 1005988-86.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-23.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010089-23.2012.8.11.0040 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, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO WESLANIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 1004905-35.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte AUTORA (advogado) para que se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001972-84.2020.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço 

completo da parte requerida e/ou fornecer meios para cumprimento da 

diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista que não consta o 

número do imóvel para localização da requerida. Sorriso/MT, 30 de março 

de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001955-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001955-48.2020.8.11.0040 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: 17:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003850-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA SOUSA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1003850-15.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 18:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PATRICIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000383-62.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU HELLSTROM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MUCZINSKI 86748424100 (REQUERIDO)

 

Processo: 1001423-11.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-42.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAVID CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010952-42.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste acerca da carta 

precatória devolvida juntada no ID. Requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000376-65.2020.8.11.0040 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 Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000122-34.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003581-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DA SILVA PROENCA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003581-39.2019.8.11.0040 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, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006432-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA COMEL (REQUERENTE)

ARMINDA MARTINI COMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006432-85.2018.8.11.0040 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 o Depósito Judicial aportado nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 30 

de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PEDROSO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001178-97.2019.8.11.0040 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, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-87.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOT (EXECUTADO)

 

Processo: 8010949-87.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004419-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDELENE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004419-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001596-40.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005304-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BEZERRA DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005304-93.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004462-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1004462-16.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007820-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1007820-86.2019.8.11.0040 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 acerca da 

diligência do Oficial de Justiça juntada no ID. 29149868, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março 

de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011109-44.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011109-44.2015.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010926-73.2015.8.11.0040

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:

EDINEI XAVIER SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010926-73.2015.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003963-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIEL DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003963-03.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008566-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO PEDRO UNFRIED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARTINHO WALKER OAB - PR19865 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELCI PAVINATTO (REQUERIDO)

 

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 acerca da diligência do Oficial de Justiça juntada no ID. 

28964846, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (EXECUTADO)

 

Processo: 1000400-93.2020.8.11.0040 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 Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (EXECUTADO)

 

Processo: 8010848-16.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010419-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DUTRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010419-83.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010894-73.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010894-73.2012.8.11.0040 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, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-80.2014.8.11.0040

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:

ADRIANO PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010016-80.2014.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste acerca da 

diligência do Oficial de Justiça juntada no ID. 30806637 requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 30 de março 

de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002036-02.2017.8.11.0040

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:

FRANCIELE RAMOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002036-02.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-73.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ANDRADE BAQUETTIS MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010495-73.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCICLEIA MELO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Brasil Turismo (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000430-65.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000886-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GABRIELA BORGES VALERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C ANTUNES & CIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1000886-15.2019.8.11.0040 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, 30 de março de 2020 

CRISTIANE VALDAMERI KUHN

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001887-06.2017.8.11.0040

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:

ESPOLIO DELAUDELINO TITO CARDOSO DE OLIVEIRA - inventariante 

Natania de Jesus (EXECUTADO)

 

Processo: 1001887-06.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005148-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005148-76.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010907-04.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINO ESTOFADOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010907-04.2014.8.11.0040 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, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASSUNCAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000742-46.2016.8.11.0040 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, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004778-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS VARGAS (REQUERENTE)

RAYANE DANTAS INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

NOVEMBRO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004778-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS VARGAS (REQUERENTE)

RAYANE DANTAS INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004778-29.2019.8.11.0040 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU WALERIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002068-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALCEU 

WALERIUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: COFCO INTERNACIONAL 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: 24/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

30 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: 1003534-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003534-65.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004464-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELE MARTINS TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004464-83.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 
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MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007609-84.2018.8.11.0040 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, 30 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002281-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA OAB - MT21272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002281-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DINEIA DE SOUZA COSTA 

REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2020, às 

14h15min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005156-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005156-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO JUNIOR SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: FABIO LIMA TEIXEIRA Vistos etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto de 2020, às 14h30min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-23.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000825-23.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

PESSOA REQUERIDO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A Vistos 

etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 

5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (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: 

1000826-08.2020.8.11.0040. REQUERENTE: UDIRLEI GONCALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE PAULA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000827-90.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE PAULA ALVES 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 
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na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000828-75.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CLARICE PEREIRA 

GUIMARAES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA SOUZA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000831-30.2020.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVANIA SOUZA 

EVANGELISTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000832-15.2020.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAELA OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000835-67.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARIELY MARTINS FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILHA PICCOLI (REQUERENTE)

CARLOS RAMIRO PICCOLI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME ALBERTO PROCHNOW WILKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000854-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: MARILHA PICCOLI, CARLOS 

RAMIRO PICCOLI PEREIRA DA SILVA, GUILHERME ALBERTO PROCHNOW 

WILKE REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 
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Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

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: 

1000858-13.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE DO NASCIMENTO LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000864-20.2020.8.11.0040. AUTOR: EDIVANILSA DA SOLIDADE DUARTE 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL 

AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000869-42.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000870-27.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA 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)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000872-94.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CLEIDE VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 15, 

I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000873-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JEANE MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CAMPOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000875-49.2020.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO CAMPOS MEDEIROS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000876-34.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA SOARES MAIA 

CAMPOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do 

art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002066-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002066-32.2020.8.11.0040 Reclamante: AGDA CAROLINA CASTILHO 

SOARES Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, sob 

pena de extinção. Após, intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

impugnação e/ou havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde 

já homologados e, determino a remessa dos autos ao Departamento de 

Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido 

Provimento. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006674-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANI BORDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006674-78.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: DANI BORDIN Vistos etc. Compulsando os 

autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZE APARECIDA BONAMETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000521-24.2020.8.11.0040. REQUERENTE: NILZE APARECIDA 

BONAMETO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos 

etc. Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002881-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.N. TOLENTINO MERCADO BOM SUCESSO - ME (EXECUTADO)

ONERIO ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002881-97.2018.8.11.0040 

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS L.N. TOLENTINO MERCADO BOM 

SUCESSO - ME e outros Vistos etc. Compulsando os autos se constata 

que o exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Outrossim, o feito tramita 

há mais de doze anos sem que houvesse a localização de bens à serem 

penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA ESTRELA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ KUHN (EXECUTADO)

MARCELO MASSON MORETTI (EXECUTADO)

JESSICA CAMILA ZUCONELLI GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000139-31.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: IMOBILIARIA ESTRELA EIRELI - 

ME EXECUTADO: MARCELO MASSON MORETTI, JESSICA CAMILA 

ZUCONELLI GUEDES, JORGE LUIZ KUHN Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada para apresentar o título executivo extrajudicial à 

secretaria, no prazo de 05 dias, a fim de que fosse devidamente 

cadastrado e registrado através de carimbo, conforme Ordem de Serviço 

nº. 01/2018, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte, deixando 

de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu 

progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva 

neste feito, razão pela qual, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-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: 1001526-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM OAB - SP0273374A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001526-18.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços de 

transportes à reclamada, e para carregar a mercadoria aguardou mais de 

05 horas, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do 

artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, bem como danos morais, havendo 
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desistência quanto aos demais. Em sua defesa a parte requerida aponta 

que o requerente não fez prova das suas alegações, não trazendo 

qualquer início de prova do horário que chegou até a sede da ré, aduzindo 

que por esta razão, somada aos demais argumentos elencados, deve-se 

concluir pela improcedência da demanda. Designada audiência de 

instrução nenhuma testemunha fora arrolada, dispensados os 

depoimentos pessoais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Verifica-se que todo o pedido do presente feito trata de consequências 

advindas de suposta demora para carregamento da mercadoria a ser 

transportada pelo autor, na sede da requerida, afirmando ele que 

aguardou 45 horas para tal fim. Embora argumente que houve atraso, o 

autor não traz qualquer indício de prova de que teria aguardado por tal 

período, frisa-se que nos autos não consta qualquer evidência concreta 

de que teria ele chegado na empresa ré no dia e horário afirmados na 

inicial. Justifica ele em sua inicial e impugnação que a ré não forneceu 

documento escrito com a data e hora da apresentação do autor nas 

dependências da empresa para efetuar o carregamento, e que, portanto, a 

hora por ele alegada deve-se presumir verdadeira, conquanto não assiste 

razão ao autor, pois não há qualquer previsão legal para tal presunção, 

não sendo esta uma possível consequência legal. O Artigo suscitado para 

se concluir pela presunção nada fala sobre isto, apenas prevê penalidade 

administrativa, pois vejamos: § 9o O embarcador e o destinatário da carga 

são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o 

horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos 

estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada 

pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não 

excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga; Desta feita, nos 

termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. Portanto, não tendo a parte requerente 

demonstrado a data e horário de chegada na requerida a medida que se 

impõe é a improcedência da demanda. Assim, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006127-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006127-67.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DE SIQUEIRA - ME 

REQUERIDO: MAFRO TRANSPORTES LTDA, GAVILON DO BRASIL 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços de 

transportes às reclamadas, a qual demorou mais de 05 horas para 

descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de 

estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, vale-pedágio, 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, bem como indenização por 

danos morais. A reclamada GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em sede de contestação, arguiu a 

preliminar de ilegitimidade ativa, eis que o motorista responsável pelo 

transporte foi pessoal diversa do autor, e ainda ilegitimidade passiva, 

tendo, no mérito, impugnado os pedidos iniciais. A requerida MAFRO 

TRANSPORTES LTDA. contestou arguindo preliminar de incompetência do 

juízo, inconstitucionalidade do Art. 8 da Lei 10.209/2001, no mérito 

requereu a improcedência da demanda pela ausência de provas dos 

direitos do autor. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, 

homologo a desistência do pedido de indenização por danos morais 

formulada pelo autor em impugnação à contestação. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela requerida GAVILON DO BRASIL, eis 

que, nos termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o contratante e o 

subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 

como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente 

responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado 

o direito de regresso destes contra os primeiros”. Outrossim, conforme 

prevê o art. 7º da Lei n. 11.442/2007, todos os envolvidos respondem 

solidariamente pela demora no descarregamento da mercadoria no seu 

destinado final, inclusive em relação ao subcontratado. Do mesmo modo, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que pelo documento de Num. 

23138802 é possível vislumbrar que o transporte foi subcontratado ao 

autor, o qual era proprietário do caminhão utilizado para o transporte. No 

que tange à preliminar de incompetência do juízo em razão da previsão 

contida no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, que atribui à 

Justiça Comum a competência para julgar ações relativas à contratos de 

transporte, entendo que não merece guarida haja vista que nitidamente tal 

dispositivo deve ser interpretado como forma de excluir tais causas da 

Justiça Especializada do Trabalho. Ademais, embora tenha procedimento 

sumaríssimo e especial o Juizado Especial não pode ser desintegrado da 

Justiça Comum, não se verificando no caso em tela qualquer razão que 

possa levar a excluir os contratos de transporte das causas a serem 

apreciadas pelos Juizados Especiais. Portanto, refuto a preliminar de 

incompetência do juízo. Pois bem, dito isto, passo a análise do mérito, no 

qual razão parcial assiste ao autor. O reclamante juntou em Num. 

23138806 comprovantes de movimentações do veículo, como data de 

chegada para descarregar o dia 27/07/2019, às 12h23min e data de saída 

no dia 05/08/2019, às 20h12min (Num. 23138806, p. 04), horário estes que 

não trouxeram as requeridas qualquer documento hábil a desmistificá-los. 

Portanto, indene de dúvidas que o período de permanência para 

descarregamento do caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 

11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), devendo a parte reclamante ser 

indenizada, nos termos do dispositivo legal citado, com a ressalva de que 

o valor máximo de tal indenização se limita ao valor do frete contratado, 

nos termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07, que no caso em tela é de 

R$8.342,40 (Num. 23138802). Outrossim, conforme dispõe o §8º do art. 11 

da Lei n. 11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, 

este deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na 

procedência ou no destino”. No que toca ao pedido relativo ao 

vale-pedágio, embora o autor tenha alegado, na inicial, que houve 

despesas e desembolso de pedágio, não trouxe aos autos qualquer 

documento a comprovar suas alegações, sendo de rigor, portanto, a 

improcedência do referido pedido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada, 

solidariamente, a pagar ao reclamante o valor da estadia considerando 

como valor máximo a ser pago o valor do frete contratado, qual seja 

R$8.342,40, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento. Julgo improcedente indenização por não pagamento de vale 

pedágio. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006223-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006223-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LEONI APARECIDA DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou no corpo da contestação 

aos prints de tela que comprova os dados cadastrais da autora, a 

existência de serviços prestados através de relatório de chamadas (Num. 

29679343), bem como a emissão de faturas e o respectivo pagamento. 

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do 

sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Por fim, com relação à suposta ausência de notificação 

prévia para negativação do nome do autor, necessário colacionar o 

entendimento sumulado pelo STJ, através da Sumula 359/STJ, a qual 

dispõe que a responsabilidade de notificar o consumidor é do órgão 

mantenedor dos cadastros de inadimplentes, o qual não faz parte desta 

relação processual, circunstância que desautoriza o acolhimento do pleito 

inicial, eis que não caberia a reclamada tal notificação, não podendo ser 

responsabilizada por eventual ausência desta. Assim, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

inicial. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Patrícia 

Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006237-66.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA GOMES 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou no corpo da 

contestação aos prints de telas que comprovam os dados cadastrais da 

autora, que ela era titular de 03 linhas telefônicas, e que houve serviços 

prestados através de relatório de chamadas, bem como a emissão de 

faturas e o respectivo pagamento. Ainda que se afirme que dentre tais 

documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos 

unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela 

parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência 

de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez 

a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente 

para que se conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em 

tempo de contratação de serviços por call center e internet, o contrato 
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escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a 

demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante sustente que a 

negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade 

da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico 

entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a 

restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - 

telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica 

incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de 

telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no 

contexto, da apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação 

(grifei). Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. 

Apontamento restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de 

má-fé caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do 

processo para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – 

artigo 81, CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso 

improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do 

Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; 

Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. 

Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo 

da autora. Cópia de tela de sistema interno da ré que confirma a existência 

de relação jurídica entre as partes, o período da prestação de serviços e o 

valor das faturas pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e 

prestação de serviços não impugnados pela autora. Relação contratual 

entre as partes incontroversa. Necessidade de valoração da prova 

apresentada. Débito referente a faturas pendentes, correspondentes aos 

serviços de telefonia prestados pela ré à autora. Negativação realizada no 

exercício regular de um direito. Alegação de falta de prévia notificação. 

Descabimento. Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo 

oponível em face da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus 

da sucumbência pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 

1000838-26.2018.8.26.0185; Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 

27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA 

– PRETENSÃO REFORMA COM A DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA 

DÍVIDA - DESCABIMENTO – A documentação apresentada pela empresa 

ré, consistente em telas sistêmicas, individualizou dados pessoais da 

autora, seu enderenço e demais dados que permitem concluir pela efetiva 

prestação de serviços por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida 

apontada nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora 

que mantinha outros apontamentos restritivos em seu nome no mesmo 

período da inclusão negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da 

Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa 

parte. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS 

PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração 

das hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Por fim, com relação à suposta ausência de notificação 

prévia para negativação do nome do autor, necessário colacionar o 

entendimento sumulado pelo STJ, através da Sumula 359/STJ, a qual 

dispõe que a responsabilidade de notificar o consumidor é do órgão 

mantenedor dos cadastros de inadimplentes, o qual não faz parte desta 

relação processual, circunstância que desautoriza o acolhimento do pleito 

inicial, eis que não caberia a reclamada tal notificação, não podendo ser 

responsabilizada por eventual ausência desta. Assim, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na 

inicial. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 27 de março de 2020. Patrícia 

Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006249-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUIS DAVILA AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006249-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO LUIS DAVILA 

AROUCHA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou ligação na qual o 

autor confirma a contratação de serviços da ré (Num.29644691), aliado ao 

histórico apresentado na contestação demonstrando que diversas faturas 

emitidas em razão dos serviços prestados foram pagas. Ainda que se 

afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da 

ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. 

Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, 

o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova 

suficiente a demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante 

sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou 

a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 426 de 527



cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 27 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006356-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006356-27.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou ligação na qual o 

autor confirma a contratação de serviços da ré (Num.30056980), aliado ao 

histórico apresentado na contestação demonstrando que diversas faturas 

emitidas em razão dos serviços prestados que foram pagas, bem como 

consta ainda relatório de chamadas e serviços prestados (num. 

30056972). Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas 

telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada 

de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a 

exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de contratação de 

serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser 

considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. 

Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, 

fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 
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caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 27 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006631-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DE SOUZA LINKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006631-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: YURI DE SOUZA LINKOSKI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SORRISO, 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar antecedente, recebido por este juízo como cumprimento 

provisório de sentença, no qual a parte autora afirma que teve deferida em 

seu favor tutela jurisdicional no processo nº 1001027- 34.2019.8.11.0040, 

mas que a requerida não cumpriu com o determinado pelo juízo, razão pela 

qual pugnou pelo deferimento de tutela cautelar a fim de determinar o 

cumprimento da ordem judicial. A requerida por sua vez contestou, 

alegando, dentre outros, que cumpriu com a decisão judicial. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que há inadequação da via 

eleita para a finalidade pretendida pela autora, não suficiente, diante do 

cumprimento da determinação judicial (Num. 24985149) verifica-se que o 

presente feito perde seu objeto. Desta feita, sem maiores delongas, nos 

termos do art. 485 do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, 

art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 27 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GISLAYNE MARA 

MORAIS PELLENZ Reclamado: ODAIR FERNANDO RIBEIRO e outros 

Processo nº. 1005407-03.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GISLAYNE MARA 

MORAIS PELLENZ Reclamado: ODAIR FERNANDO RIBEIRO e outros 

Processo nº. 1005407-03.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENNON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JHON LENNON 

SILVA DOS SANTOS Reclamado: VIVO S.A. Processo nº. 

1002685-93.2019.8.11.0040 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, 
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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: 1002827-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COUTINHO SCARDUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002827-97.2019.8.11.0040 

MARCIO COUTINHO SCARDUA TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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. 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° 600596-9 / 2020 

Segunda-feira, 30 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1002827-97.2019.811.0040 Requerente: MARCIO 

COUTINHO SCARDUA Advogado: LUCAS COLDEBELLA Requerido: VIVO 

S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR Beneficiário: JORGE YASSUDA Conta Judicial 4900112015098 

Valor: R$ 6.784,23 (seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e 

três centavos) Autorizado: JORGE YASSUDA CPF/CNPJ: 267.089.428-36 

Data de Emissão: 30/03/2020 Titular Conta JORGE YASSUDA CPF/CNPJ 

Titular Conta 267.089.428-36 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - 

Banco do Brasil S.A. 14923 223328 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-47.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010219-47.2011.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: SOLANGE APARECIDA FELIX Vistos etc. Compulsando os 

autos se constata que o feito tramita há mais de 09 anos sem que tenha 

sido localizados bens para serem penhorados. Outrossim, o executado 

não demonstrou, até o momento, qualquer intenção em quitar sua dívida 

junto à exequente. Autorizar a designação de longínqua data para 

audiência de conciliação, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios 

norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a 

eternização irregular do processo, como dito, sem a satisfação do direito 

do exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006667-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA ALVES PEREIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006667-18.2019.8.11.0040. INTERESSADO: GRACIELA ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA e 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual sustenta que é acadêmica 

do curso de direito, sendo beneficiária com 84% do FIES, que acumulou 

dívidas com a requerida por dificuldades financeiras, vindo a negociá-las e 

novamente não pôde adimplir a dívida, e que em razão disto em agosto de 

2019 buscou novamente a requerida para negociar a dívida se deparando 

com valores indevidos inclusos na negociação, razão pela qual intentou a 

presente demanda visando que sejam retirados os débitos contestados 

dos valore efetivamente devidos pela autora. A tutela antecipada fora 

deferida no Num. 24153109. Embora intimada a requerida não compareceu 

à audiência de conciliação (num. 29924291) Conquanto, ainda assim a 

requerida contestou a inicial, sustentando que quando a aluna contrata a 

carga horária superior a cursada, mesmo possuindo benefício do FIES, 

não será acobertado pelo financiamento. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

De início, considerando a ausência injustificada da requerida em audiência 

de conciliação DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque caberia a requerida a comprovação dos valores cobrados, 

o que não se verifica de forma nítida nos documentos juntados com a 

contestação. Ademais, resta incontroverso que a reclamante frequentou o 

curso de Direito disponibilizado pela instituição reclamada e que possuía 

FIES de 84% do valor da mensalidade, e que existem valores que ela 

mesma reporta como devidos, e quanto aos valores contestados a 

requerida, em que pese conteste após sua revelia, e apresente 

documentos, não resta comprovado que a autora de fato gozou de 

serviços extras que são a razão das cobranças impugnadas. No que toca 

aos demais débitos, os quais não foram objeto de impugnação pela autora, 

não há que se falar em inexistência dos referidos débitos. Assim, declaro 

indevida a cobrança dos débitos impugnados via inicial, que somados 

resultam em R$ R$1.568,06. Quanto aos danos morais, não há qualquer 

comprovação nos autos de que houve inscrição do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes, tampouco que os fatos narrados tenham 

desencadeado situação mais gravosa, assim não há que se falar em 

condenação em danos morais. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR, TÃO SOMENTE, A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS NA INICIAL NO VALOR DE 

R$1.568,06, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa 

dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito 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)
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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: 1005633-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005633-08.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELPIDIO HENDGES 

REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que prestou serviços de transportes às reclamadas, a qual 

demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo 

qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 

11.442/2007, vale-pedágio, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, bem 

como indenização por danos morais. A reclamada GAVILON DO BRASIL 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em sede de contestação, 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo, no mérito, impugnado os 

pedidos iniciais. A requerida GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS Ltda contestou arguindo preliminar de 

incompetência do juízo em razão de conexão com ação distribuída no 

Estado do Pará, incompetência em razão da Lei 11.442/2007, arguiu 

inconstitucionalidade do Art. 8 da Lei 10.209/2001, no mérito requereu a 

improcedência da demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Preliminarmente, homologo a desistência do pedido de indenização por 

danos morais formulada pelo autor em impugnação à contestação. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida GAVILON DO 

BRASIL, eis que, nos termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o 

contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de 

cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são 

solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste 

artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. 

Outrossim, conforme prevê o art. 7º da Lei n. 11.442/2007, todos os 

envolvidos respondem solidariamente pela demora no descarregamento da 

mercadoria no seu destinado final, inclusive em relação ao subcontratado. 

No que tange à preliminar de incompetência do juízo em razão da previsão 

contida no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, que atribui à 

Justiça Comum a competência para julgar ações relativas à contratos de 

transporte, entendo que não merece guarida haja vista que nitidamente tal 

dispositivo deve ser interpretado como forma de excluir tais causas da 

Justiça Especializada do Trabalho. Ademais, embora tenha procedimento 

sumaríssimo e especial o Juizado Especial não pode ser desintegrado da 

Justiça Comum, não se verificando no caso em tela qualquer razão que 

possa levar a excluir os contratos de transporte das causas a serem 

apreciadas pelos Juizados Especiais. Portanto, refuto a preliminar de 

incompetência do juízo. Quanto a alegada conexão com o processo nº 

0801943-19.2019.8.14.0024 em trâmite na Comarca de Itaituba/PR, não 

assiste razão à requerida GRANLIDER, eis que, verificando o referido 

processo, trata-se exclusivamente de ação com pedido de obrigação de 

fazer, consubstanciada em realizar descarregamento de carga pelos 

réus, a qual já foi satisfeita, tanto que se tem o que é objeto do presente 

feito, que é o tempo de demora para descarregamento, e qualquer questão 

a ser discutida sobre a relação contratual e responsabilidade pela demora 

na descarga, não cabe naquele processo, razão pela qual não há que se 

falar em conexão. Ademais, como bem frisou a parte requerente em sua 

impugnação, enfrentariam os processos divergência de ritos que são 

incompatíveis, o que reforça o indeferimento da alegada conexão. Sobre a 

inconstitucionalidade do vale pedágio, rejeito tal arguição seguindo o 

entendimento recente de nosso Tribunal: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE - PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – 

ADIANTAMENTO DO VALE - PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO 

EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS 

LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE 

SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA 

EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL 

ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS 

RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da 

irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de 

inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica 

aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo 

da ação de cobrança dos valores referentes ao vale - pedágio e à 

cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa 

subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente 

tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e 

§3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de 

carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se 

equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de 

transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que 

evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da 

responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar 

o serviço. 4. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será 

obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes 

o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo 

falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga 

que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o 

da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual 

estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção 

legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática 

ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem 

aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é 

cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e 

não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da 

sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. (N.U 

1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

15/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – LEI DO 

VALE - PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE - 

PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – 

DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – 

PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATA O SERVIÇO – DEVER 
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DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO 

FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA LEI Nº 

10.209/2001 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA – 

APELOS DAS RÉS DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 

1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática 

recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a 

matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de 

declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e 

prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. (N.U 

1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) Sobre o pedido em impugnação 

para decretação de revelia das rés diante de vício nas cartas de 

preposição. O fato de não constar na Carta de Preposição a menção de 

poderes específicos para transigir pode ser considerado mero erro formal, 

não sendo suficiente para gerar revelia, razão qual rejeito tal 

requerimento. Sobre o documento nº 29564435, juntado 

extemporaneamente pela parte requerente, após a impugnação, rejeito sua 

juntada eis que deveria ter sido apresentado com a petição inicial, não se 

trata de novo documento, pois a própria parte poderia ter sido diligenciado 

para busca de segunda via do recibo de pedágio para apresenta-lo com a 

inicial, junto com todas as demais provas existentes do Direito 

reivindicado, obedecendo assim o rito processual e seus princípios de 

contraditório e ampla defesa. Pois bem, dito isto, passo a análise do mérito, 

no qual razão parcial assiste ao autor. O reclamante juntou em Num. 

22614371 comprovantes de movimentações do veículo, como data de 

chegada para descarregar o dia 27/07/2019, às 10h22min e data de saída 

no dia 08/08/2019, às 21h36min, horários estes que não trouxeram as 

requeridas quaisquer documentos hábeis a desmistificá-los. Portanto, 

indene de dúvidas que o período de permanência para descarregamento 

do caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 

11.442/2007 (cinco horas), devendo a parte reclamante ser indenizada, 

nos termos do dispositivo legal citado, com a ressalva de que o valor 

máximo de tal indenização se limita ao valor do frete contratado, nos 

termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07, que no caso em tela é de 

R$8.887,70 (Num. 22614371 - Pág. 4). Outrossim, conforme dispõe o §8º 

do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de 

espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na 

procedência ou no destino”. No que toca ao pedido relativo ao 

vale-pedágio, embora o autor tenha alegado, na inicial, que houve 

despesas e desembolso de pedágio, não trouxe aos autos qualquer 

elemento a comprovar suas alegações, sendo de rigor, portanto, a 

improcedência do referido pedido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a pagarem ao reclamante o valor da estadia considerando 

como valor máximo a ser pago o valor do frete contratado, qual seja 

R$8.887,70, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento. Julgo improcedente indenização por não pagamento de vale 

pedágio. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005937-07.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CAOVILLA TRANSPORTE 

RODOVIARIO EIRELI REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, GAVILON DO BRASIL 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços de 

transportes às reclamadas, a qual demorou mais de 05 horas para 

descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de 

estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, vale-pedágio, 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, bem como indenização por 

danos morais. A reclamada GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em sede de contestação, arguiu a 

preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, tendo, no mérito, impugnado os 

pedidos iniciais. A requerida GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS Ltda contestou arguindo preliminar de 

pedido com valor excedente ao teto dos juizados, incompetência do juízo 

em razão de conexão com ação distribuída no Estado do Pará, 

incompetência em razão da Lei 11.442/2007, arguiu inconstitucionalidade 

do Art. 8 da Lei 10.209/2001, no mérito requereu a improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, homologo a 

desistência do pedido de indenização por danos morais formulada pelo 

autor em impugnação à contestação. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ativa, eis que pelo documento de Num. 22904965 é possível vislumbrar 

que o transporte foi subcontratado ao autor, o qual era proprietário do 

caminhão utilizado para o transporte. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela requerida GAVILON DO BRASIL, eis que, nos 

termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o contratante e o subcontratante 

dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o 

cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis 

pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de 

regresso destes contra os primeiros”. Outrossim, conforme prevê o art. 7º 

da Lei n. 11.442/2007, todos os envolvidos respondem solidariamente pela 

demora no descarregamento da mercadoria no seu destinado final, 

inclusive em relação ao subcontratado. No que tange à preliminar de 

incompetência do juízo em razão da previsão contida no art. 5º, parágrafo 

único, da Lei 11.442/2007, que atribui à Justiça Comum a competência 

para julgar ações relativas à contratos de transporte, entendo que não 

merece guarida haja vista que nitidamente tal dispositivo deve ser 

interpretado como forma de excluir tais causas da Justiça Especializada 

do Trabalho. Ademais, embora tenha procedimento sumaríssimo e especial 

o Juizado Especial não pode ser desintegrado da Justiça Comum, não se 

verificando no caso em tela qualquer razão que possa levar a excluir os 

contratos de transporte das causas a serem apreciadas pelos Juizados 

Especiais. Portanto, refuto a preliminar de incompetência do juízo. Quanto 

a alegada conexão com o processo nº 0801943-19.2019.8.14.0024 em 

trâmite na Comarca de Itaituba/PR, não assiste razão à requerida 

GRANLIDER, eis que, verificando o referido processo, trata-se 

exclusivamente de ação com pedido de obrigação de fazer, 

consubstanciada em realizar descarregamento de carga pelos réus, a 

qual já foi satisfeita, tanto que se tem o que é objeto do presente feito, que 

é o tempo de demora para descarregamento, e qualquer questão a ser 

discutida sobre a relação contratual e responsabilidade pela demora na 

descarga, não cabe naquele processo, razão pela qual não há que se 

falar em conexão. Ademais, como bem frisou a parte requerente em sua 

impugnação, enfrentariam os processos divergência de ritos que são 

incompatíveis, o que reforça o indeferimento da alegada conexão. Sobre a 

inconstitucionalidade do vale pedágio, rejeito tal arguição seguindo o 

entendimento recente de nosso Tribunal: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE - PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – 

ADIANTAMENTO DO VALE - PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO 

EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS 

LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE 

SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA 
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EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL 

ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS 

RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da 

irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de 

inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica 

aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo 

da ação de cobrança dos valores referentes ao vale - pedágio e à 

cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa 

subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente 

tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e 

§3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de 

carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se 

equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de 

transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que 

evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da 

responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar 

o serviço. 4. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será 

obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes 

o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo 

falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga 

que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o 

da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual 

estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção 

legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática 

ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem 

aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é 

cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e 

não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da 

sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. (N.U 

1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

15/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – LEI DO 

VALE - PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE - 

PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – 

DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – 

PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATA O SERVIÇO – DEVER 

DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO 

FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA LEI Nº 

10.209/2001 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA – 

APELOS DAS RÉS DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 

1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática 

recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a 

matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de 

declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e 

prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. (N.U 

1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) Sobre o pedido em impugnação 

para decretação de revelia das rés diante de vício nas cartas de 

preposição. O fato de não constar na Carta de Preposição a menção de 

poderes específicos para transigir pode ser considerado mero erro formal, 

não sendo suficiente para gerar revelia, razão qual rejeito tal 

requerimento. Pois bem, dito isto, passo a análise do mérito, no qual razão 

parcial assiste ao autor. O reclamante juntou em Num. 22904959 

comprovantes de movimentações do veículo, como data de chegada para 

descarregar o dia 27/07/2019, às 11 horas e data de saída no dia 

13/08/2019, às 13h29min, horários estes que não trouxeram as requeridas 

quaisquer documentos hábeis a desmistificá-los. Portanto, indene de 

dúvidas que o período de permanência para descarregamento do 

caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 

(cinco horas), devendo a parte reclamante ser indenizada, nos termos do 

dispositivo legal citado, com a ressalva de que o valor máximo de tal 

indenização se limita ao valor do frete contratado, nos termos do art. 15, 

da Lei n. 11.442/07, que no caso em tela é de R$11.792,30 (Num. 

22904965 - Pág. 1). Outrossim, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 

11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este 

deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência 

ou no destino”. No que toca ao pedido relativo ao vale-pedágio, embora o 

autor tenha alegado, na inicial, que houve despesas e desembolso de 

pedágio, não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar suas 

alegações, sendo de rigor, portanto, a improcedência do referido pedido. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagarem ao reclamante 

o valor da estadia considerando como valor máximo a ser pago o valor do 

frete contratado, qual seja R$11.792,30, devidamente corrigidos e com 

juros legais a partir do vencimento. Julgo improcedente indenização por 

não pagamento de vale pedágio. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006231-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O. SAMUEL DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006231-59.2019.8.11.0040. REQUERENTE: O. SAMUEL DA SILVA EIRELI - 

ME REQUERIDO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que prestou serviços de transportes às reclamadas, a qual 

demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo 

qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 

11.442/2007, vale-pedágio, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, bem 

como indenização por danos morais. A reclamada GAVILON DO BRASIL 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., em sede de contestação, 

arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, tendo, no mérito, 

impugnado os pedidos iniciais. A requerida GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS Ltda contestou arguindo preliminar de 

pedido com valor excedente ao teto dos juizados, incompetência do juízo 

em razão de conexão com ação distribuída no Estado do Pará, 

incompetência em razão da Lei 11.442/2007, arguiu inconstitucionalidade 

do Art. 8 da Lei 10.209/2001, no mérito requereu a improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, homologo a 

desistência do pedido de indenização por danos morais e vale pedágio 

formulada pelo autor em impugnação à contestação. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa, eis que pelo documento de Num. 23474246 - Pág. 3, é 

possível vislumbrar que o transporte foi subcontratado ao autor, o qual era 

proprietário do caminhão utilizado para o transporte. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela requerida GAVILON DO BRASIL, eis 

que, nos termos do §2º do art. 5º-A da Lei n. 11, “o contratante e o 

subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 

como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente 

responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado 

o direito de regresso destes contra os primeiros”. Outrossim, conforme 

prevê o art. 7º da Lei n. 11.442/2007, todos os envolvidos respondem 

solidariamente pela demora no descarregamento da mercadoria no seu 

destinado final, inclusive em relação ao subcontratado. No que tange à 

preliminar de incompetência do juízo em razão da previsão contida no art. 
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5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, que atribui à Justiça Comum a 

competência para julgar ações relativas à contratos de transporte, 

entendo que não merece guarida haja vista que nitidamente tal dispositivo 

deve ser interpretado como forma de excluir tais causas da Justiça 

Especializada do Trabalho. Ademais, embora tenha procedimento 

sumaríssimo e especial o Juizado Especial não pode ser desintegrado da 

Justiça Comum, não se verificando no caso em tela qualquer razão que 

possa levar a excluir os contratos de transporte das causas a serem 

apreciadas pelos Juizados Especiais. Portanto, refuto a preliminar de 

incompetência do juízo. Quanto a alegada conexão com o processo nº 

0801943-19.2019.8.14.0024 em trâmite na Comarca de Itaituba/PR, não 

assiste razão à requerida GRANLIDER, eis que, verificando o referido 

processo, trata-se exclusivamente de ação com pedido de obrigação de 

fazer, consubstanciada em realizar descarregamento de carga pelos 

réus, a qual já foi satisfeita, tanto que se tem o que é objeto do presente 

feito, que é o tempo de demora para descarregamento, e qualquer questão 

a ser discutida sobre a relação contratual e responsabilidade pela demora 

na descarga, não cabe naquele processo, razão pela qual não há que se 

falar em conexão. Ademais, como bem frisou a parte requerente em sua 

impugnação, enfrentariam os processos divergência de ritos que são 

incompatíveis, o que reforça o indeferimento da alegada conexão. Pois 

bem, dito isto, passo a análise do mérito, no qual razão parcial assiste ao 

autor. O reclamante juntou em Num. 23474246 comprovantes de 

movimentações do veículo, como data de chegada para descarregar o dia 

27/07/2019, às 10h47min e data de saída no dia 13/08/2019, às 13h32min, 

horários estes que não trouxeram as requeridas quaisquer documentos 

hábeis a desmistificá-los. Portanto, indene de dúvidas que o período de 

permanência para descarregamento do caminhão extrapolou o limite 

inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), devendo a 

parte reclamante ser indenizada, nos termos do dispositivo legal citado, 

com a ressalva de que o valor máximo de tal indenização se limita ao valor 

do frete contratado, nos termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07, que no 

caso em tela é de R$3.801,60 (Num. 23474246 - Pág. 3). Outrossim, 

conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07, “incidente o 

pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir 

da hora de chegada (grifei) na procedência ou no destino”. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagarem ao reclamante o 

valor da estadia considerando como valor máximo a ser pago o valor do 

frete contratado, qual seja R$3.801,60, devidamente corrigidos e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 30 de março de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119425 Nr: 9359-11.2009.811.0055

 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: LINDALVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SKAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Declaro EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C. CIÊNCIA AO MPE.De toda sorte, JUNTE-SE cópia da mídia a que 

se refere a certidão de fl. 346 e CERTIFIQUE-SE se a respectiva cópia 

ainda se encontra à disposição da parte demandada.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 1512-21.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇAO DE FARIAS, ESPOLIO DE 

SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS, VERA LUCIA ZACARIAS DA SILVA, 

GHDS, ADRIANA OLIVEIRA DE FARIAS, CRISTIANA OLIVEIRA DE FARIAS, 

LINDALVA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SKAF, RODRIGO OLIVEIRA DE 

FARIAS, ROGERIO OLIVEIRA DE FARIAS, ROSANGELA OLIVEIRA DE 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Declaro EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C. CIÊNCIA AO MPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297864 Nr: 23110-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILDES CÂNDIDA DA SILVA, ALEÇANDRA COSTA 
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DE ASSIS, ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA MOTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Depois, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Passo seguinte, como requerido, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e depósito, em favor da parte executada, dos bens que 

guarnecem a sua residência, como requerido, observando a 

impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, oportunidade em que deverá, 

ainda, apresentar a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver 

penhorado, pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 6751-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO, ESPOLIO DE ILDA DE 

CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223970 Nr: 13338-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 107, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte exequente para exercerem o contraditório e 

manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca da petição de fls. 112/118 que 

requer o desbloqueio dos valores por se tratar de salário (caráter 

alimentar) de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DIAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261920 Nr: 26230-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78.870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27069 Nr: 163-56.2005.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > 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: AMDCS, JUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que foi realizada a separação judicial do 

casal conforme sentença proferida em audiência à fl. 27, sendo que nesta 

oportunidade não constou qualquer menção acerca dos bens do casal.

Ocorre que as partes em petitório de fl. 45, pugnam pela retificação da 

inicial de separação fazendo-se constar que os requerentes possuíam um 

imóvel, o qual encontrava-se financiado financiado pela Caixa Econômica 

Federal sendo que devido a alienação deste, os compradores assumiram 

as parcelas do financiamento.

Requerem ainda, seja retificada a Escritura Pública de conversão de 

separação judicial em divórcio consensual sem partilha de bens, para 

constar a existência do imóvel em nome dos requerentes e a venda do 

mesmo antes da separação, ratificando que não há bens para partilhar, 

por ter sido vendido antes da separação.

É o relato

 DECIDO

Inicialmente, depreende-se dos pedidos formulados pelos requerentes que 

não há pertinência legal e processual para deferimento destes.

Com efeito, não há que se falar que nestes autos de separação judicial, 

com o trânsito em julgado, haja adequação para os pedidos formulados.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que tanto a separação judicial como a 

conversão desta em divórcio foram devidamente concretizadas, não 

havendo como serem retificados ou mesmo que se faça ratificação quanto 

a inexistência de bens a partilhar.

Já no que concerne ao bem que se pretende ver transferido a terceiros 

deve-se buscar a via extrajudicial, posto ser a via adequada para 

transferência de bens imóveis intervivos.

Posto isso, INDEFIRO o petitório de fl. 45.

Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 321466 Nr: 19945-58.2019.811.0055

 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: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pela requerente, 

autorizando o comprador Vilson Rodrigues da Cruz, a proceder com a 

transferência para seu nome do veículo FIAT/UNO, conforme descrito à fl. 

41, e por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Custas pela parte requerente, contudo 

anotando-se ser esta beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Publique-se. Intime-se.Expeça-se o competente alvará judicial, 

tendo como destinatário o DETRAN da cidade de Tangará da Serra/MT. 

Após o trânsito em julgado, proceda com as baixas e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329559 Nr: 25920-61.2019.811.0055

 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: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWA, EDMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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. 04/07, relativa ao bem deixado pelos falecidos Waldemar 

Alexandre e Maria Paulina Alexandre, atribuindo a única herdeira o seu 

respectivo quinhão hereditário 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 a 

competente CARTA DE ADJUDICAÇÃO, 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.: 334840 Nr: 3184-15.2020.811.0055

 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: MDOS, SDOSD, AD, SDOS, HSS, CSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico a existência de incompetência por 

parte deste juízo (art. 48 do CPC), em razão do lugar do óbito, assim, 

levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do encaminhamento do feito para a Comarca 

competente.

Decorrido o prazo, abro vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245911 Nr: 13454-06.2017.811.0055

 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: ANDERSON MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI, JANDIRA 

DANTAS DINIS MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, 

FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 425/426, verifico que restaram reservados 

bens para garantia da dívida com o requerente, deste modo, caberia 

apenas nestes autos, antes da homologação da partilha, o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se 

promoveria a avaliação dos bens que foram reservados, contudo, forçoso 

concluir que o credor apenas alegou que não obsteve a satisfação do seu 

crédito.

 Nesse ponto, necessário consignar que nos autos de inventário não 

serão quitados os débitos do espólio, e sim se fará a reserva de bens 

suficientes para o pagamento da dívida.

Sendo assim, observo que devidamente obedecido o rito procedimental e 

estando homologada a partilha por sentença, com trânsito em julgado, 

entendo que não merece acolhimento o pedido do credor, ora formulado 

no petitório de fls. 425/426.

Corroborando o entendimento acima exposto vale destacar o teor do artigo 

633, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação 

da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para 
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o pagamento da dívida.

Posto isso, indefiro o petitório de fls. 425/426.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido formulado às fls. 435/436, 

verifico que merece acolhimento, para tanto, proceda-se com a 

transferência dos valores integrais das contas judiciais mencionadas e 

outras se tiver, para a conta corrente indicada pelo requerente.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Após, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o presente feito.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 324290 Nr: 22040-61.2019.811.0055

 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: GNDS, JENDS, MANDS, NMDSDS, NCNDS, JNDS, MMDS, 

CANCDS, SNCDS, VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGNCDS, EDMDSNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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. 04/10, relativa aos bens deixados pelos falecidos Geraldo 

Nunes Costa da Silva e Maria do Socorro Nunes da Silva, 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.: 326503 Nr: 23628-06.2019.811.0055

 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: BMDSC, RMDC, LSL, VJDC, SMDC, RBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 04/05, relativa ao bem deixado pelo falecido Apolinario José 

da Costa, atribuindo à viúva meeira 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.: 312831 Nr: 12900-03.2019.811.0055

 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: HCJG, FJ, CJ, NJB, OB, AAJ, NF, TJJ, BVJ, SJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, concedo o prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora, para 

cumprir integralmente as determinações de fl. 49.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 312931 Nr: 12972-87.2019.811.0055

 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: ARDL, CM, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, concedo o prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100261 Nr: 7306-28.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Cândida Sobrinho, EMANUELLE CANDIDA 

SOBRINHO, ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ROBERTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de revogação a 

qualquer tempo.

Defiro a abertura da Sobrepartilha, sob o rito do Arrolamento, nos termos 

dos artigos 659 do Código de Processo Civil.

Deste modo, como depreende-se dos documentos acostados aos autos, 

que todos os herdeiros são maiores e capazes, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil, em face das 

afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada 

de inventário e partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, 

desde que maiores e capazes, não importando o valor dos bens.

Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, 

segundo o disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil, constará 

dos autos, o valor atualizado dos bens do espólio, para fins de partilha e a 

oferta da partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação 

de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, 

juntando-se aos autos certidões negativas atualizadas, nas 03 (três) 

esferas, bem como do imposto de renda.

Posto isso, considerando os documentos juntados aos autos, intime-se os 

requerentes para aportarem aos autos as representações processuais 

dos herdeiros bem como as certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal devendo informar o nome do inventariante a ser nomeado.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151950 Nr: 557-82.2013.811.0055

 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: JVC, BVC, SDCFC, ETC, CTBC, PRRC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - OAB:22284/O, LUCIANE BORDIGNON 

DA SILVA - OAB:13282/MT, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, LUIZ 

QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados em razão do 

falecimento de Sidnei João Colla, sendo nomeada inventariante a herdeira 

Sandy Danielle Camila Figueiredo Colla.

Na audiência de conciliação de fls. 466/467 restou entabulado acordo 

entre as partes, sendo nomeada inventariante a herdeira Sandy Danielle 

Camila Figueiredo Colla.

Na decisão de fls. 472/473 restou determinado: a) a intimação da Sra. 

Junia Vargas Colla para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a 

prestação de contas em autos apartados; b) a intimação da inventariante 

Sandy Danielle Camila Figueiredo Colla para cumprir imediatamente a 

determinação de fl. 466.

Retificação das primeiras declarações acostadas às fls. 477/483.

Petitório da inventariante aportado à fl. 505, pugnando seja oficiado as 

instituições financeiras (Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, 

Sicredi, Itaú) desde 01/12/2012, data em que o de cujus veio a óbito, até o 

período de 1 (um) ano.

A herdeira Pamilys Regina Rodrigues Colla, representada por sua genitora 

Regeane Rodrigues e Sandy Danielle Camila F. Colla, às fls. 532/534, 

pleiteia pela expedição de alvará judicial para o arrendamento de imóvel 

rural de matrícula nº 27.053, bem como pela retirada dos equipamentos 

que se encontra no referido imóvel.

A herdeira Pamilys Regina Rodrigues Colla, representada por sua genitora 

Regeane Rodrigues e Sandy Danielle Camila F. Colla, às fls. 544/545, 

informa que as partes estabeleceram acordo em audiência sendo 

estipulado que a meeira permaneceria residindo no apartamento 

pertencente ao espólio, todavia, depositaria a quantia de 40% (quarenta 

por cento) do salário mínimo vigente em conta judicial, a título de alugueres 

em favor das herdeiras, pugnando, assim, pela homologação da 

respectiva tratativa.

A viúva meeira Junia Vargas Colla aportado às fls. 559/562, pugnando 

pelo direito real de habitação em seu favor concernente ao imóvel 

residencial de matrícula nº 10.420, atribuindo, por conseguinte, a posse 

definitiva com o devido registro na matrícula, a fim de que continue 

estabelecendo sua moradia juntamente com sua filha.

A herdeira Camila Thuana Brunetta Colla à fl. 577, manifesta concordância 

com a expedição de alvará para arrendamento das terras rurais, 

oportunidade em que pugna pela homologação do acordo realizado em 

audiência, bem como a intimação da inventariante para efetivar o 

pagamento dos valores acordados a título de alugueres em favor da 

herdeira.

A herdeira Evelin Talini Colla acostado às fls. 579/579-v, requer a 

homologação do acordo realizado em audiência, bem como manifestando 

concordância com a expedição de alvará judicial para o arrendamento da 

área rural pertencente ao espólio e autorização para a retirada dos 

equipamentos que lá se encontram.

Parecer ministerial aportado às fls. 580/584, no qual manifesta sobre o 

direito de habitação de Junia Vargas Colla, bem como opina 

favoravelmente a expedição de alvará judicial ora pleiteado.

Decisão proferida às fls. 587, determinando a intimação das herdeiras 

para manifestarem acerca do pedido de direito real de habitação formulado 

pela meeira Junia Vargas Colla, deferindo Arrendamento do imóvel rural 

bem como autorização a retirada dos equipamentos contidos no imóvel 

rural e ainda indeferindo o pedido para homologação do acordo firmado em 

audiência, ante o pedido de direito real de habitação, uma vez que são 

conflitantes.

A herdeira Camila Thuana Brunetta Colla, em petitório de fls. 594, discorda 

quanto ao pedido de direito real de habitação formulado pela viúva meeira 

e requer designação de audiência para justificação.

As herdeiras Pamilys Regeane Rodrigues Colla e Sandy Danielle Camila em 

petitório de fls. 592/594 discordam do pedido de direito real de habitação e 

requerem seja designada audiência de justificação ou conciliação para 

que se coloque fim as divergências.

Juntada de ofício expedido pela 5ª Vara Cível desta Comarca reiterando o 

ofício nº 262/2018 solicitando que seja realizada penhora no rosto dos 

autos de inventário bem como requer informações acerca do presente 

inventário, a fim de instruir os autos tombados sob código 147432 (fl. 600).

Requerimento formulado pela inventariante e herdeira Pamilys Regina 

Rodrigues Colla (fls. 601), requerendo concessão de alvará judicial para 

limpeza do lote 11, quadra 25, registrado na matrícula 5.702, bem como a 

demolição da construção em alvenaria, uma vez que se encontra 

comprometida.

E ainda, pugna pela autorização para alienar a quota parte destinada ao de 

cujus, sobre o imóvel recebido como herança do seu genitor.

Juntada de ofício expedido pela 5ª Vara Cível desta Comarca reiterando os 

ofícios nºs 262/2018, 772/2019 (fl. 637)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Apesar do feito encontrar-se com audiência designada bem como 

aguardando ainda manifestação das partes, considerando a conclusão, 

passo a algumas considerações.

Inicialmente no que diz respeito ao pedido de direito real de habitação 

formulado pela viúva meeira e os pedidos de homologação do acordo 

realizado em audiência, formulados pelas herdeiras, conforme já 

manifestado, estes somente serão apreciados após a realização da 

audiência de justificação/conciliação, designada nestes autos.

Por outro lado, quanto ao pedido para limpeza do lote e demolição da 

construção de alvenaria bem como ainda para alienação da quota parte do 

de cujus, necessário que todos os herdeiros sejam intimados para 

manifestarem, e ao final seja dada vista ao Ministério Público para emitir 

parecer.

Posto isso, determino:

1. Cumpra-se integralmente as determinações de fl. 603, devendo 

certificar acerca da intimação de todos os herdeiros e após, decorrido o 

prazo para manifestação, abrir vista dos autos ao Ministério Público para 

querendo manifestar-se;

2. Proceda-se com a penhora no rosto dos autos conforme requerido nos 

ofícios da 5ª Vara Cível (fls. 600 e 637), prestando as informações 

solicitadas e anexando cópia das primeiras declarações retificadas (fls. 

477/483), do termo de inventariante (fl. 527) bem como da presente 

decisão.

3. Intime-se a inventariante cientificando-a que não deverão ser juntados 

aos autos a prestação de contas mensal quanto ao arrendamento 

autorizado por este juízo, posto que toda e qualquer prestação de contas 

deverá ser efetivada em autos apartados, quando requerida pelos demais 

herdeiros bem como que deverá dar cumprimento integral na decisão de 

fls. 484, a partir do item 3.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152789 Nr: 1451-58.2013.811.0055

 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: VRM, GSM, LAM, SMMMS, DMM, CYMM, MALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, BRUNO 

SZCZEPANSKI SILVESTRIN - OAB:39395/PR, Cristiano Ytiro Marques 

Mukai - OAB:, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, Diego 

Marques Mukai - OAB:, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT, Suellen 

Mayumi M. Mukai - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o petitório retro, posto que as certidões deverão ser juntadas com 

todos os documentos, conforme determinado por este juízo, observando 

que estas deverão estar atualizadas na oportunidade da homologação.

 Posto isso, intime-se o inventariante para cumprir integralmente as 

determinações de fl. 299verso.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334380 Nr: 2927-87.2020.811.0055

 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: JJDS, VBS, GBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pela falecida Creusa Maria Bitencourt Santana, proposta por 

Josefino Joaquim de Santana.

Inicialmente, observando a petição inicial, vejo que os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Com a inicial (fls. 04/08) foram apresentadas as primeiras declarações 

com o plano de partilha amigável, sendo juntados atestado de óbito e 

documentos pessoais da de cujus, documentos pessoais do viúvo meeiro 

e dos herdeiros, estando todos devidamente representados (09/28) bem 

como documentos a cópia da matrícula do bem imóvel a ser partilhado (fls. 

30/33), além das certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal e Estadual).

Assim, entendo que o feito deverá tramitar pelo rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659 e seguintes).

Posto isso, intime-se a procuradora da parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, emende a petição inicial, atribuindo valor à causa e 

aportando aos autos, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, os seguintes documentos:

1. As certidões de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, de inexistência de débitos fiscais, atualizada, expedida pela 

Fazenda Pública Municipal e de inexistência de débito fiscal expedida pela 

Fazenda Pública Federal em relação ao imóvel rural;

2. Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 2481-17.2002.811.0055

 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: MARLENE PINHEIRO DE ALMEIDA, ROMARIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO, VERONICA ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, defensoria - OAB:, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante cumprir a decisão de fls. 482/483.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335109 Nr: 3388-59.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDLSN, KDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335110 Nr: 3390-29.2020.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDLSN, KDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 642,23 (seiscentos e 

quarenta e dois reais e vinte e três centavos), com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

do representante da Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171237 Nr: 12672-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC, ANISIA MUNIZ BONFIM AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON WAGNER CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Vistos.
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Considerando que a parte exequente informou o endereço atualizado do 

executado à fl. 122, INTIME-SE a parte executada, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar remanescente, no valor de R$ 

1.645,28 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos), bem como as parcelas vincendas, sob pena de ser protestado 

o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil, por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para análise do pedido 

de decretação da prisão civil.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136872 Nr: 7163-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVT, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Considerando o cálculo de fl. 153, intimem-se as partes, para se 

manifestarem acerca do cálculo elaborado pelo contador judicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333705 Nr: 2493-98.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL, PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - OAB:, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a parte autora atribuiu à causa o valor de 

R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), tendo apresentado emenda 

à inicial para retificar o valor para R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e 

sessenta reais).

Todavia, o requerente não efetuou o pagamento das custas processuais 

sob o valor correto da causa de R$ 50.160,00 (cinquenta mil cento e 

sessenta reais).

Posto isso, intime-se o requerente, por intermédio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil.

Com o recolhimento das custas processuais, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 332341 Nr: 1620-98.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KVR, AFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/09 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fls. 21/22, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

referente à regulamentação de guarda e período de convivência em favor 

da criança Enzo Viana Ramos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 55407 Nr: 4968-18.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4102, ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335799 Nr: 3793-95.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > 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: GCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA LANCELOTTI FAVERO - 

OAB:25904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Ademais, estabelece o art. 292, inc. III, do CPC, que: “O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.”.

Assim sendo, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que, no 

prazo legal, emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, 

bem como junte cópia legível dos documentos pessoais do requerente, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil.
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Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335900 Nr: 3845-91.2020.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPCS, MPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Decesaro Galeazzi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que 

poderão ser revogados a qualquer momento.II. Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III. INTIME-SE a 

parte requerida, na pessoa do procurador, para manifestar interesse na 

composição amigável, nos termos do art. 334, § 4º, inc. I do CPC.IV - 

Havendo interesse da parte requerida DESIGNE-SE data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.V. CITE-SE a parte requerida, na 

pessoa do procurador, (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VI. 

Não havendo interesse da parte requerida na composição amigável 

CITE-SE, na pessoa do procurador, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código 

de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134340 Nr: 4407-18.2011.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMV, AMDQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil (fl. 

12), para as averbações necessárias.

Após, proceda-se com o imediato retorno dos autos ao arquivo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248466 Nr: 15388-96.2017.811.0055

 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: MDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDANDS

 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:

 Vistos.

Intimem-se a parte autora pessoalmente bem como seu procurador para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, III).

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266816 Nr: 29716-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ESPOLIO 

DE ANTONIO NUNES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 32/33, intime-se a parte autora para 

querendo manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, designo audiência 

de conciliação para a data de 30/06/2020, às 13H30min.

Intimem-se as partes bem como seus procuradores.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290733 Nr: 17623-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte exequente (fls. 53/54) e tendo em 

vista o cálculo apresentado pelo contador judicial (fls. 56-v e 57), 

INTIME-SE o devedor para pagar em 15 (quinze) dias, e em caso de não 

pagamento voluntário no prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da total do débito, acrescido de custas e, também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, indicando bens passíveis 

de penhora em nome da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção por abandono da causa.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296242 Nr: 21969-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS, JSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élio Miguel da Silva - 

OAB:24.594/0, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, através de seu procurador, para no prazo 
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de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, abro vista ao Ministério Público para querendo manifestar-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307099 Nr: 8442-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFF, RMFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a parte exequente pretende executar o 

título existente nos autos de forma cumulada, ou seja, pelos ritos da 

coação física e expropriatória.

Insta registrar que em que pese este Juízo outrora ter tido entendimento 

favorável à cumulação dos ritos em apenas um procedimento, faz-se 

necessária a revisão de tal entendimento, ante a impossibilidade de 

cumulação dos ritos em um único processo e em virtude de provável 

tumulto processual, o que poderá gerar prejuízos as partes.

Assim, no que concerne aos dois procedimentos, importante esclarecer 

que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução, conforme o § 7o do artigo 528 do CPC, com prazo para 

pagamento em 03 (três) dias, podendo o executado nesse prazo, pagar o 

débito, apresentar justificativa ou provar que o já o fez. Caso apresente 

justificativa, e ela não seja aceita, o juiz decreta a prisão do executado.

 Por outro lado, nos débitos mais antigos, por disposição do § 8º do art. 

528, os mesmos são executados pelo rito do art. 523 do CPC, que tem 

como prazo para pagamento, 15 (quinze) dias, podendo o executado 

também pagar o débito, ou provar que o fez. Caso nesses 15 (quinze) 

dias, não pague o débito, inicia o prazo para apresentar impugnação, nas 

matérias elencadas no art. 525 do CPC. Após a apresentação de 

impugnação o juiz a decidirá. Caso não seja aceita, iniciam-se os atos de 

expropriação judicial para satisfação do crédito.

Nesse viés, resta claro a necessidade de propositura dos ritos em autos 

apartados.

 Posto isso, ante a incompatibilidade de ritos, INTIME-SE a parte exequente 

através de seu procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o 

petitório de fls. 33/34 escolhendo o rito que deverá tramitar nos autos 

principais, propondo o outro em autos apartados.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335246 Nr: 3483-89.2020.811.0055

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE 

DOS SANTOS - OAB:18946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

In casu, constata-se que a parte autora apenas menciona o interesse de 

partilhar os bens adquiridos na constância da união, contudo, deixa de 

descrevê-los e indicar valor dos referidos bens.

 Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, INTIME-SE a parte requerente através de seu procurador, 

para que emende a petição inicial, a fim de indicar quais bens foram 

adquiridos durante a união e serão objetos da partilha, adequando o valor 

da causa, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 335292 Nr: 3505-50.2020.811.0055

 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: MARR, FRR, SCRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:1. Concedo os benefícios da justiça gratuita sem prejuízo de 

posterior revogação; 2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário 

nos termos do art. 659 do NCPC, considerando que as partes são maiores, 

capazes e em princípio estão de acordo com a partilha amigável;2. Nomeio 

inventariante a requerente Maria Aparecida Ribeiro Roela, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso. 3. 

Proceda-se com a juntada de informações constantes na busca realizada 

no sistema RenaJud;4. Oficie-se o Banco Itaú, agência 1360, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, informe quais os títulos de capitalização existentes 

em nome do falecido e seus respectivos saldos.5. Com a juntada das 

informações, intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 

90 (noventa) dias, os seguintes documentos: a) As primeiras declarações 

como o plano de partilha amigável, atribuindo o respectivo quinhão de cada 

herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do espólio, com 

valores atualizados, juntando cópias atualizadas das matrículas dos bens 

imóveis e documentos comprobatórios dos demais bens a serem 

partilhados, devendo observar que a requerente não é herdeira do de 

cujus, somente meeira;b) A certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do 

CNJ;c) A certidão negativa de débitos fiscais, atualizada, expedida pela 

Fazenda Pública Estadual.Decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos para homologação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319410 Nr: 18293-06.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSA, DFD, MDSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, não verifico nos autos qualquer circunstância que evidencie 

que a criança se encontra em situação de risco, não se justificando, 

portanto, a inversão da guarda em favor do requerente.POSTO ISSO:I. 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência concernente a modificação de 

guarda provisória do menor Carlos Henrique Araujo Boaro, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência previstos no 

art. 300 do CPC.II. Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 
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remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.III. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.IV. Proceda o Sr. Gestor Judiciário com a 

inclusão de Daniel Francisco Duarte e Maria do Socorro Leandro da Silva, 

no polo passivo da demanda.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330449 Nr: 118-27.2020.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ao crédito em si, nem mesmo quanto a possível quitação deste, razão pela 

qual há de se declarar habilitado o credor requerente. Deve-se consignar 

que intimada a inventariante, esta apenas impugna integralmente o valor 

apresentado pelo requerente, manifestando que este será discutido no 

momento oportuno e nos autos referidos, reforçando que nenhum credor 

será prejudicado.Entretanto, vejo que a possibilidade de acervo hereditário 

ser suficiente para arcar com o valor débido não diz respeito a habilitação 

de crédito, posto que o que inabilita o crédito é quando há impugnação 

específica quanto ao valor devido ou o pagamento própriamento dito, o 

que não se abstrai dos fatos alegados pela inventariante.É certo ainda, 

que o débito somente será quitado nos autos de inventário caso haja 

acervo hereditário suficiente para cumprimento da obrigação.Posto isso, 

nos termos do art. 642, § 2º, do Código de Processo Ciivil, combinado com 

o art. 1.997, § 1º do Código Civil, DECLARO HABILITADO nos autos do 

inventário, tombado sob o código de nº. 175728, os credores Dow 

Agrosciences Industrial Ltda e Osvaldo Pereira Braga, determinando ainda 

que se faça a separação de dinheiro ou, sem sua falta, de bens 

suficientes para o pagamento da dívida atualizada do ora requerente. 

Custas pela parte requerida.Publique-se. Intime-se.Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos do inventário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 17708-27.2014.811.0055

 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: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SARA AURELIA 

VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, 

SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, Cleto Pessini - 

OAB:60952, CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - OAB:169650-SP, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, MARTINHO OTTO GERLACK NETO - 

OAB:165488, PAULO RICARDO STEIGER Maceda - OAB:74211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração, 

mantendo a decisão de fl. 2.245 pelos seus próprios 

fundamentos.Contudo, DEFIRO o pedido de alvará judicial para o 

levantamento dos créditos disponíveis em favor do Espólio (cotas de n.º. 

212, 245, 208, 214 e 140), devendo os valores serem depositados em 

conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o 

competente Alvará Judicial.Intime-se o advogado conforme indicado à fl. 

2.453v, para cumprir integralmente as determinações de fls. 

2.448v/2.449), bem como apresentar a quitação Do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis (ITCD).Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334380 Nr: 2927-87.2020.811.0055

 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: JJDS, VBS, GBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pela falecida Creusa Maria Bitencourt Santana, proposta por 

Josefino Joaquim de Santana.

Inicialmente, observando a petição inicial, vejo que os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Com a inicial (fls. 04/08) foram apresentadas as primeiras declarações 

com o plano de partilha amigável, sendo juntados atestado de óbito e 

documentos pessoais da de cujus, documentos pessoais do viúvo meeiro 

e dos herdeiros, estando todos devidamente representados (09/28) bem 

como documentos a cópia da matrícula do bem imóvel a ser partilhado (fls. 

30/33), além das certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal e Estadual).

Assim, entendo que o feito deverá tramitar pelo rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659 e seguintes).

Posto isso, intime-se a procuradora da parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, emende a petição inicial, atribuindo valor à causa e 

aportando aos autos, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, os seguintes documentos:

1. As certidões de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, de inexistência de débitos fiscais, atualizada, expedida pela 

Fazenda Pública Municipal e de inexistência de débito fiscal expedida pela 

Fazenda Pública Federal em relação ao imóvel rural;

2. Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127155 Nr: 6100-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, em cumprimento à Portaria-Conjunta n.º 249, de 18/2/2020, 

que determina o fechamento do fórum durante o período de 20/3/2020 a 

20/4/2020, visando prevenir o contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus), 

fica cancelada a perícia designada nestes autos para a data de 13/4/2020 
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e, assim que a pandemia for contida, será indicada nova data pelo perito 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259579 Nr: 24514-73.2017.811.0055

 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: JANDIRA DANTAS DINIS MARIUSSI, ANDERSON 

MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAIR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO FRANKE DAHINTEN - 

OAB:81107/RS, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, 

Paulo Roberto do Nascimento Martins - OAB:28992/RS, Sérgio 

Jose Pasquali Junior - OAB:22415/O

 Certifico que, haja vista o ofício de fl. 561 da 4.ª Vara Cível de 

Canoas-RS, intimo a requerida para proceder a habilitação no sistema 

eproc, uma vez que não foi possível o cadastramento, junto ao juízo 

deprecado.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175891 Nr: 17869-37.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Diante da ausência de questões processuais pendentes de deliberação, 

declaro o feito saneado e designo nos termo do art. 357 do CPC, audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 de Junho de 2020, às 

15h00min.Defiro ainda a prova testemunhal, documental, depoimento 

pessoal e a pericial, sendo estas suficientes para a elucidação dos fatos. 

Fixo os seguintes pontos controvertidos como os fatos controversos na 

ação, se o autor exerceu labor acima das horas compactuadas, se o 

laudo médico foi realizado após a exoneração, qual o grau de 

periculosidade do trabalho exercido e se houve o fornecimento de EPIs – 

equipamentos de proteção individual.Defiro ainda as provas requeridas 

pelas partes demandadas e autor, determinando inclusive, que os 

demandados apresentem a folha de ponta do autor, durante todo o período 

de labor, sendo certo que resta necessário para a aplicabilidade das 

horas extras.Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas 

cuja oitiva se pretende, no prazo de 10 (desz) dias a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito, nos termos do art. 

357, §4º do CPC, caso não tenha sido apresentado. Saliente-se que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, 

conforme determina o art. 455 do CPC.Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 26 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181697 Nr: 23810-65.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

EDILSON LUIZ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados por Durval Xavier de Lima em desfavor de Município 

de Tangará da Serra e Edilson Luiz da Cruz na presente Ação de 

Indenização decorrente de Acidente de Trânsito c/c Danos 

Morais.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.No mais, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Dispensado a remessa necessária, 

com fulcro no artigo 496, §3º, II e III, do CPC.Publica-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182573 Nr: 383-05.2015.811.0055

 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: ADEMAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos embargos de 

terceiros opostos por ADEMAR JOSÉ DA SILVA contra FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.Condeno o Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no 

percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, 

do NCPC.No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Certifique-se e 

prossiga-se com a execução de Código 443, transladando-se a cópia da 

presente para os autos de execução.Publica-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 274145 Nr: 4383-43.2018.811.0055

 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: ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA 

CERAMICA SOL VERMELHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Diante da ausência de questões processuais pendentes de deliberação, 

declaro o feito saneado e designo nos termo do art. 357 do CPC, audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 de Junho de 2020, às 

16h00min.Fixo os seguintes pontos controvertidos como os fatos 

controversos, se existia EPI disponibilizado para todos os funcionários, 

qual era o controle feito da utilização desses equipamentos, como é feito a 

retirada de pedra do maquinário, quais as condições oferecidas pela 

penitenciária de Cuiabá e se a família do autor dependia financeiramente 

do mesmo.Após, conclusos. Intime-se o Estado por meio de Carta 

precatória, com cópia de todos os documentos desde a ultima vista dos 

autos, já que tem sido comum audiências não ocorrerem diante do atraso 

na devolução de autos.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 20 de 

Março de 2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148186 Nr: 8054-84.2012.811.0055

 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: FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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 PROCEDENTE os pedidos 

feitos por Francieli Fatima de Camargo 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$ 1.471,20 (mil quatrocentos e setenta e um reais), R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) a titulo de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de dano 

estético.No valor pertinente aos danos materiais, estes deverão ser 

acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e de juros 

moratórios contados a partir da citação.Diante da sucumbência, condeno 

os demandados 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 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.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra - MT, 26 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 296923 Nr: 22458-33.2018.811.0055

 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: MARCOS ANTONIO WEIRICH

 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 EXPOSTO, considerando que os processos tratam das 

mesmas partes, causa de pedir e pedido, fazendo-se presente o instituto 

da litispendência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos previstos no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, o 

autor fica isento do pagamento das custas ou de quaisquer verbas 

relativas à sucumbência.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo, após 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173205 Nr: 14835-54.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147628 Nr: 7436-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA TRINDADE

 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:

 Autos do Processo Cível nº. 7436-42 cód. 147628

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

aguarde-se o requerimento da parte credora, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

se for de seu interesse, o cumprimento do julgado, na forma dos artigos 

513, §1º do Código de Processo Civil.

 Não havendo provocação do interessado, decorrido o prazo acima 

mencionado, certifique-se e arquivem-se os autos e aguarde-se a 

manifestação da parte interessada, caso em que o feito será 

desarquivado para fins de cumprimento do julgado.

Às providências.

Intime-se.

Tangará da Serra, 30 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200283 Nr: 14966-92.2015.811.0055

 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: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

ZURICH BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, MARCO WENGERKIEWICZ - OAB:24555/PR, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 AUTOS: 200283

Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme guia de depósito judicial e 

comprovante de pagamento à fl. 464, no valor de R$56.842,54.

Instado, o autor argumentou a insuficiência do depósito, pugnado pelo 

levantamento o mesmo e prosseguimento da execução quanto ao débito 

remanescente.

Desse modo, considerando que o valor de fl. 464 é incontroverso, 

determino seu levantamento em favor do requerente, mediante a 

expedição de alvará eletrônico, observando-se os dados bancários 

fornecidos à fl. 471.

Por outro lado, considerando a existência de saldo remanescente, 

intime-se a parte exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizado do débito, compensando-se os valores levantados, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, encaminhe imediatamente os autos conclusos para análise do 

pedido de cumprimento de sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE ANDRADE SOUSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Vistos,

Considerando-se a ausência de impugnação do executado, proeda-se a 

expedição de alvará judicial dos valores bloqueados às fls. 174.

Outrossim, proceda-se a liberação em favor do executado do depósito 

judicial extemporâneo realizado às fls. 177/178.

Intimem-se as aprtes para indicação dos dados bancários necessários 

para as respectivas liberações.

Certificado o levantamento dos valores, e não sendo apresentadas novas 

manifestações quanto a eventuais saldos remanescentes, voltem-me 

conclusos para análise quanto a extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 3562-98.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MÁRIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTONIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 41.247, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - 

OAB:OAB/PR 48.097

 AUTOS: 20259

Vistos,

Inicialmente, cumpra-se a decisão de fl. 537, oportunizando-se 

manifestação das partes quanto aos cálculos de fl. 536.

Apresentada impugnação, colha-se manifestação do Contador Judicial.

Com o cumprimento de eventuais atos ordinários, encaminhe os autos 

conclusos.

Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se o levantamento dos 

valores depositados voluntariamente à fl. 547.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128879 Nr: 7792-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER, ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, BANCO 

PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 AUTOS: 128879

Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Ed Wilson Stiffler em 

desfavor de Banco PSA Finance Brasil S/A.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 336/341), a qual foi rejeitada, com a determinação de 

expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos (fls. 

370/371).

Após apresentada planilha atualizada do débito remanescente (fls. 

447/450), o executado efetuou o recolhimento do valor (fls. 453/454), 

oportunidade em que o exequente pugnou pelo levantamento do valor e 

extinção do feito (fls. 456/457).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor 

depositado à fl. 453 em favor do exequente.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136955 Nr: 7249-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, JADIR AGNALDO PFITSCHER, PEDRO 

JORDANI, CARLOS PERINI, IVANEZ GARBUGIO, ANTONIO DILCEU 

GUZATTI, ELEONOR OGLIARI, LEIA LEITE, BALTAZAR ZILIO, ESPOLIO DE 

SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM 10856, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.099, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ANA PAULA MARQUES ANDRADE - 

OAB:17098, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - 

OAB:13.978-A/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, 

MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA 

DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 AUTOS: 136955

Vistos,

Cuida-se de execução ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de 

Cooperativa Agropecuária Mista Vale do Sepotuba Ltda. COOMIVALE e 

outros.

Considerando a apuração de saldo devedor após a realização de 

pagamentos parciais pelos diversos devedores, determinou-se a 

apresentação de planilha atualizado do débito (fls. 518/519).

Apresentada a planilha pelo exequente (fl. 569), os executados efetuaram 

o depósito do saldo devedor (fls. 568/574).

Instado, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores (fl. 580).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se a expedição de alvará eletrônico para levantamento dos 

valores depositados aos autos em favor do exequente.

Eventuais custas finais pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de março de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140324 Nr: 10878-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER, ELEONOR 

OGLIARI, JADIR AGNALDO PFITSCHER, ANTONIO DILCEU GUZATTI, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO - OAB:9.183-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA 

- OAB:OAB/MT 16.917

 AUTOS: 140324

Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Felipe Bedin Biasoto e 

Marco Antônio de Mello (fls. 194/196 e 210/211), bem como cumprimento 

de sentença movido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil 

S/A.

Instado, o Banco do Brasil S/A efetuou o depósito dos valores 

concernentes aos honorários sucumbenciais de Felipe Bedin Biasoto e 

Marco Antônio de Mello (fl. 223).

O executado Jador Agnaldo Pfischie (fls. 231/232), Eleonor Ogliari e 

Antônio Dilceu Guzatti (fls. 239/240) e o Espólio de Sergio Evaristo Vanier 

(fls. 250/252 e 269/271) efetuaram o depósito dos valores concernentes 

aos honorários sucumbenciais da Associação dos Advogados do Banco 

do Brasil S/A.

Irresignada, Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A 

apresentou impugnação, diante da solidariedade dos executados no 

pagamento da condenação (fls. 243/249).

Posteriormente, diligenciou-se junto ao sistema BACENJUD para bloqueio 

do valor remanescente devido ao exequente Associação dos Advogados 

do Banco do Brasil S/A (fls. 282/287).

Procedeu-se a expedição de alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores devidos aos exequentes (fls. 318/324 e 334).

Intimados a se manifestarem, os exequentes se quedaram inertes, 

vindo-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Por fim, desapense os presentes autos dos demais, uma vez que se trata 

de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 323057 Nr: 21122-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Mezaque Alves Ribeiro, objetivando o 

cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Contudo, à fl. 39 a parte postula pela desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud à fl. 32.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às 

providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001215-45.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA DE 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA MARIA 

VIEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 23/09/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 30 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: 1001053-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODEDAN NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000392-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-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 etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAMPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BOZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO MALUTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001216-30.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JANAINA BOZ 

DOS SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS 

NOETZOLD POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO 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: THIAGO 

Data: 23/09/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 30 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: 1001215-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, faculto à reclamante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para anexar aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial . Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 30 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1002191-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXCEPTO)

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:

APARECIDA SANTOS SIRINO SOARES (EXCIPIENTE)

ARNOBIO SOARES PINTO (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD e BACENJUD. Com relação ao pedido de 

buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data 

de nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALESSANDRO COURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD e BACENJUD. Com relação ao pedido de 

buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data 

de nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISIOMASTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como acolher o pedido do ID 30609442, uma vez que a 

pesquisa resultaria em buscar informações de terceiro estranho ao autos. 

Assim, INDEFIRO o pedido em questão. Intime-se o exequente para, no 
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prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD e BACENJUD. Com relação ao pedido de 

buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data 

de nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Em relação demais 

pedidos, tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas ao Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às 

empresas elencadas pela. Com as informações (extrato anexo), intime-se 

o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GABRIEL DE JESUS E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 30570559. Promovo a juntada do extrato da 

pesquisa realizada no sistema SIEL - TRE/MT. 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. Tangará da Serra/MT, 28 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-53.2019.8.11.0055

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:

ADERBAL MESSIAS ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo de 

30 dias, que é o suficiente para a finalidade pretendida pela reclamante e 

está em consonância com os princípios da celeridade e efetividade, 

próprios dos procedimentos do Juizado Especial Cível. Decorrido o prazo 

ora assinalado, deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não 

haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002667-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANDREA MARIM DE OLIVEIRA ORSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT27543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de empreender o impulso processual cabível, verifico 

questão de ordem pública que deve ser enfrentada neste momento. 

Ocorre que, não obstante tenha sido recebida a execução, verifica-se que 

o titulo anexado na inicial não possui força executiva (art. 784, III, do CPC). 

Assim, antes de determinar o prosseguimento do feito, CHAMO O FEITO A 

ORDEM para determinar a intimação do exequente para, no prazo de 10 

dias, juntar aos autos título executivo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V.F. DA SILVA & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUKAS VINICIUS DUARTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001217-15.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:V.F. DA SILVA & 

SILVA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN EUZEBIO 

DEBO ORTH POLO PASSIVO: LUKAS VINICIUS DUARTE 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: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 30 

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: 1001219-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M JUNIOR AUTO CENTER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANEA APARECIDA DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001219-82.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:G M JUNIOR 

AUTO CENTER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUAN EUZEBIO 

DEBO ORTH POLO PASSIVO: ELIZANEA APARECIDA DE MORAES 

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: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 30 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: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2020, às 10h15min, 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: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO, 

novamente, o Advogado PAULO EDUARDO PRADO - OAB/MT 16.940-A 

para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de 

não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUCAS LONGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 09/09/2020 14:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE LUIZ (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:

APROVARE CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ZANCANARO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001024-05.2017.8.11.0055. REQUERENTE: VICTOR HUGO ZANCANARO 

QUEIROZ REQUERIDO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL VISTOS. 

Dispensado o relatório, conforme previsão do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo o julgamento antecipado da lide observando o disposto no art. 355, I 

do Código de Processo Civil. 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. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). PRELIMINARES: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RECLAMADA B2W COMPANHIA DIGITAL No caso, trata-se de 

Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 

21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e 

prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação de danos causados aos consumidores por defeitos/vícios ou 

falha na prestação de serviços, relativos aos produtos e serviços. 

Portando rejeito a preliminar suscitada. DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA 

GRATUITA PELA RECLAMADA B2W COMPANHIA DIGITAL. Rejeito o pleito 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Ultrapassada a análise das preliminares, passo 

ao exame do mérito. 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 de seus 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 parte autora que 

na data de 19/04/2017 adquiriu da primeira reclamada, pelo site da 

segunda reclamada, um Refrigerador / Geladeira Electrolux FrostFree 

DB83X 592L Inox 110V no valor de R$ 3.799,00 com um adicional de 

frente no valor de R$ 204,95 totalizando o valor do pedido em R$ 4.003,95, 

a este pedido foi registrado o protocolo de nº 03-492997908, sendo que o 

produto seria entregue em 10/05/2017. Na entrega do produto, o 

requerente constatou vicio na qualidade do produto sendo que devolveu o 

mesmo no momento da entrega, situação em que ficou garantido a devida 

substituição. Ocorre que transcorrido o prazo legal para substituição do 

produto o requerente entrou em contato com a reclamada e solicitou a 

entrega do produto substituído, tentativa que resultou inexisto, tendo o 

requerente recebido seu produto com mais de 100 (cem) dias após o 

retorno da data de entrega, motivo pelo qual requer danos morais pelos 

danos sofridos. Alega como dano moral, o fato do produto ser essencial e 

necessário para o desenvolvimento da qualidade doméstica, onde os 

alimentos devem ser mantidos para que não pereçam. No mérito, a 

reclamada alega que não praticou qualquer ilícito nem ocorreu defeito na 

prestação de serviços que possam ensejar a responsabilização por 

danos morais, ocasião em que requer a improcedência dos pedidos 

autorais. Pois bem. Analisando os autos verifica-se que razão assiste a 

parte autora, de modo que sofreu falha na prestação de serviço pelas 

reclamadas do qual resultou em prejuízos, tendo em vista que ficou tolhida 

do seu direito de desfrutar de produto essencial a conservação dos 

alimentos de seu lar. 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 não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 449 de 527



responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. No pertinente 

aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, 

não pode deixar de ser observada, uma vez que, no presente caso, 

restou patente a desídia da parte reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. 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$ 3.000,00 (três mil reais) 

pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. 

Também, como medida de caráter pedagógico. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inicial para CONDENAR as reclamadas, solidariamente a pagar a 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data 

da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês desde a citação. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM KRUG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001221-52.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARQUEZIN 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES POLO 

PASSIVO: RUBEM KRUG 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: 14:45 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 30 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: 1001217-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V.F. DA SILVA & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUKAS VINICIUS DUARTE (REQUERIDO)

 

VISTOS. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c. DANOS MORAIS e pedido de medida de urgência para que o 

reclamado seja compelido a efetuar a transferência de titularidade do 

veículo descrito na inicial, bem como efetuar o pagamento dos débitos do 

veículo após a transferência, ao argumento de que este foi vendido para o 

reclamado em julho de 2019 e até a data da propositura da ação não 

efetuou a transferência. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo autor, 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 

analise 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. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. A reclamante anexou à inicial o contrato de compra e 

venda do veículo e o ATPV de Id 30805496 e Id 30804237 que comprova a 

venda do veículo ao reclamado, transação ocorrida aos 12.07.2019. Em 

decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo 

proprietário, no caso a reclamado, tomar as providências necessárias 

para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no 

prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial 

indicam, o reclamado assim não procedeu. Não se olvida o que estabelece 

o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a 

comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de responder 

solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No 

entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há 

evidências de que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do 

bem a terceiro. Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. 

Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO 

OCORRIDA APÓS A DATA DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo 

da Súmula 283/STF. 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não 

diverge do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL 
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DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não 

implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal, tampouco o afastamento desse, mas tão somente a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há se 

falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da 

CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 

357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo 

Regimental do DETRAN/RS desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No 

caso dos autos, em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que 

efetivamente houve a transferência do bem ao reclamado por ocasião do 

contrato de compra e venda e do preenchimento do ATPV. Dessa forma, o 

mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser 

aplicado à situação em comento, sendo patente o dever do reclamado em 

promover a transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se 

pronunciou a jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE 

VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. 

INCIDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). Por fim, 

necessário salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o 

entendimento no sentido de que o proprietário anterior não é responsável 

solidário pelos tributos incidentes sobre o bem anteriores à alienação. 

Súmula nº 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, 

prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o 

IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período 

posterior à sua alienação. Nesse sentido, evidente que o reclamado, 

adquirente do bem, é o responsável pelos tributos desde a aquisição. O 

perigo da demora está consubstanciado, considerando que se a tutela for 

concedida tão somente ao final da demanda a reclamante poderá sofrer 

diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma vez que todos 

os débitos decorrentes do veículo estão recaindo sobre si. Ausente 

também o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Assim, com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que 

o reclamado providencie, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 

dias, a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, bem 

como efetue o pagamento dos impostos cobrados após a data de 

12.07.2019, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitados a 20 salários mínimos. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

30 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002587-63.2019.8.11.0055 Reclamante: TEREZA NUNES VIANA 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo ao exame do mérito. A Reclamante alega ter recebido da 

Reclamada uma fatura no valor de R$ 18.126,24 (dezoito mil, cento e vinte 

e seis reais e vinte e quatro centavos), referente a multa por constatação 

de irregularidade no medidor, afirmando que discorda da cobrança, uma 

vez que nunca cometeu qualquer irregularidade, bem como que o imóvel 

esteve alugado durante o período. A Reclamada, em defesa, alega que a 

fatura emitida é decorrente da constatação de irregularidade registrada no 

medidor de energia elétrica instalado no endereço da autora a qual é 

demonstrada em registros fotográficos, sendo legítima a multa aplicada, 

em consonância com a legislação setorial vigente. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem, verifica-se que foi realizada vistoria na 

unidade consumidora no dia 23/07/2019 e constatado suposto “Desvio de 

energia no ramal de entrada as duas fases deixando de registrar (sic)”, 

conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 717588, anexo pela 

Reclamante. Insta registrar, ainda, que a Reclamada não juntou fotografias 

que alega que comprovarem a irregularidade no medidor. Além disso, não 

apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo INMETRO, 

conforme art. 129, § 6º da Resolução normativa 414/2010 da ANEEL, 

atestando a existência de irregularidade no medidor da UC da Reclamante. 

Todavia, conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da Resolução 

Normativa da ANEEL nº 414/2010 (que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL), a concessionária pública de energia elétrica tem o 

direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Neste sentido, para a 

apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 

414/2010 - ANEEL), e, ainda que fossem demonstradas por registros 

fotográficos conforme alegado, a Reclamada não anexa qualquer 

documento nesse sentido, nem mesmo os demais documentos relativos ao 

processo administrativo, pelo que os únicos documentos constantes no 

autos foram anexados pela Reclamante. No mais, resta ainda pontuar 

como duvidoso o cálculo efetivado. Primeiramente porque utiliza como 

parâmetro os maiores registros do ano de 2015, ou seja, registros de 

cerca de 4 (quatro) anos antes da apuração que ocorreu em 07/2019. 

Além disso, verifica-se que vários dos consumos equivalem ao consumo 

registrado após a vistoria. Outrossim, a Reclamante demonstra que o 

imóvel é utilizado para locação, não se podendo concluir que os inquilinos 

utilizariam energia no mesmo patamar. Portanto, diante das exigências 

legais, 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), nem mesmo a 

existência da irregularidade, pelo que é inconclusiva quando se analisa 

somente o histórico de consumo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO. INFRINGÊNCIA À REGRA DO ART. 129 

DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 1. Em se tratando de ação de 

cobrança de débito decorrente de procedimento de recuperação de 

energia não faturada, está o titular do contrato firmado junto à 

concessionária legitimado para constar no polo passivo da demanda. 

Obrigação de natureza propter persona. 2. Demonstração de fraude. A 

partir do que disciplinam os §§ 1º e 2º do artigo 129, c/c anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a fiel caracterização da 

materialidade da irregularidade e consequente apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor imprescindirá que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI) seja lavrado na presença de consumidor ou daquele que, 

em seu nome, acompanhe a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito. 

3. Evidenciada a violação à regra, padece de nulidade o procedimento de 

caracterização de irregularidade, impondo, conseguinte, seja reconhecida 

a mácula no cálculo de recuperação de consumo naquele alicerçada. 4. 

Sentença de parcial procedência AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO 

MÉRITO, PROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 70069055564, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro 

da Silveira, Julgado em 25/05/2016) (negrito nosso) No presente caso, 

conforme já explanado, sequer a Reclamada apresentou fotografias da 

suposta irregularidade, não consta o laudo com certificação do INMETRO, 

além do cálculo duvidoso, situação que fragiliza substancialmente a prova 

da irregularidade noticiada pela concessionária. Mesmo que não fosse 

exigível a aferição do medidor, diante das regras protetivas de consumo, 

mormente quanto à facilitação ao direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do 

CDC), a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletroeletrônicos 

existentes na Unidade Consumidora em questão. Portanto, tal fato nulifica 

os Termos de Ocorrência e Inspeção e todo o procedimento que a eles se 

seguem para cálculo e constituição do valor da recuperação de consumo. 

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento 

foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o consumo médio 

da Reclamante. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento para 

caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos 

casos em que houver necessidade de retirada do medidor, deve não só 

acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato 

da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, o que não foi observado na espécie, mas 

encaminhá-lo, por meio de transporte adequado, para realização de 

avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com comunicação 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" (§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação 

técnica, mesmo que realizada pelo laboratório do fornecedor, há de ser 

implementada com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma da ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129). 

Conseguinte, ante a ausência, in casu, de comprovação de realização da 

competente avaliação técnica do medidor de energia retirado, quando da 

lavratura do TOI, da unidade consumidora, evidenciada está a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a decorrente recuperação de 

consumo naquele alicerçada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70064408099, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/03/2016).” Nesse compasso, não 

demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na 

medição, como decorre do art. 373, II, do NCPC, não há como autorizar a 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de 

medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição dos débitos 

objeto da demanda, conforme se depreende da conclusão que se decorre 

logicamente dos fatos. Por outro lado, em relação ao pedido de 

condenação em danos morais, considerada a conduta empregada por 
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parte da ré e as consequências perpetradas a demandante, tem-se a 

presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

via de consequência, o dever de indenizar. Ademais, ao sublinhar o dever 

de indenizar, está presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos 

termos do que dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

impondo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da 

existência de culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do 

serviço contratado. Outrossim, diante do resultado do julgamento, não 

merece acolhimento o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e, no 

mérito, pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos autos referente à fatura de recuperação 

de consumo e os encargos gerados na fatura de referência 08/2019. 2 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 3 – IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto. MANTENHO a liminar concedida no ID. 25943974. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001223-22.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRUNO 

ROBERTO BECKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRO POLO PASSIVO: NEON PAGAMENTOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 23/09/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-04.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal, se manifeste nos autos requerendo o que entender 

de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI LUCAS LONGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROMOVO a citação da Parte Reclamada na pessoa da sua Procuradora 

constituída nos autos nos termos da presente ação, bem como a sua 

intimação da audiência designada não autos e para dar cumprimento a 

Antecipação da Tutela deferida por este Juízo. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 09/09/2020 14:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR CARVALHO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BENTO GARCIA GUEDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Processo nº 100051-45.2020.811.0011 VISTOS A executada interpôs 

exceção de pré-executividade, alegando, em apertada síntese, que o título 

(cheque) não possui força executiva, uma vez que estaria prescrito. O 

exequente, instado a se manifestar, requereu a improcedência do pedido. 

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 nestes autos, a 

despeito de que venham a ser consideradas fundadas ou não, poderiam 

merecer análise de ofício pelo julgador, inclusive quando do recebimento 

da petição inicial do processo executivo. Supondo a procedência das 

alegações, seria reconhecível a qualquer tempo a objeção, 

independentemente do ajuizamento de embargos ou, até mesmo, após o 

julgamento destes. A executada se volta contra a execução, sob o 

fundamento de que o titulo executado não seria exequível, uma vez que foi 

emitido em 02/06/2019, tendo o prazo de 30 dias para apresentação – na 

mesma praça. Contudo, o prazo para execução se expirou em 02/07/2020 

e a ação foi proposta em 03/01/2020, estando assim prescrito. As 

alegações da excipiente não merecem acolhimento. Embora o título 

anexado com a exceção leve a acreditar que a data da emissão seria 

02/06/2019, quando se analisa o documento (cheque) anexado com a 

inicial no ID 28014247, fica evidente que a data da emissão foi dia 

21/06/2019. O que ainda leva a reforçar que essa seria a data da emissão 

(21/06/2019), seria o fato de que o cheque foi pós datado para o prazo 

pagamento com prazo de 60 dias e no rodapé consta a anotação “bom 

21/08/2019”. Assim, não restam duvidas que de o título é perfeitamente 

exequível. Forte em tais considerações, INDEFIRO a objeção arguida pela 

executada, devendo a execução prosseguir em todos os seus termos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença promovido por LEDI 

FIGUEIREDO BRIDI em desfavor da Oi S.A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais. 

Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte 

executada deixou escoar o prazo sem apresentar embargos. A exequente 

pugnou pela expedição de certidão para habilitação nos autos de 

recuperação judicial. É de conhecimento público que parte executada 

encontra-se em recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

protocolado em junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida 

a recuperação judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação 

judicial. Registro que o Presidente do TJMT, por meio dos Ofícios 

Circulares nº 15/2018-DAP e nº 17/2018-DAP, ambos datados de 10 de 

abril de 2018, remeteu cópia de expedientes oriundos da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (ofício nº 240/2018/OF, de 13/03/2018 e 

ofício nº286/2018/OF, de 19/03/2018), para ciência. No ofício nº 

240/2018/OF, o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, solicitou 

que: "Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido 

AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 

0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus 

subordinados órgãos julgadores que: 'Com a aprovação do plano de 

recuperação judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão deste 

Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos 

autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a expedição de 

alvarás para liberação de valores espontaneamente depositados pelas 

Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de 

pagamentos de credores, bem como os valores depositados antes da 

referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito 

em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de 

impugnação ao cumprimento de sentença’”. No ofício nº 286/2018/OF, o 

Juízo Universal também solicitou o seguinte: "Solicito as necessárias 

providências a fim de que seja expedido AVISO referente ao processo de 

Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) 

para que chegue ao conhecimento dos seus subordinados órgãos 

julgadores que: 'Com a realização da Assembleia Geral de Credores 

realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo 

OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, 

sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos 

antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, 

extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos 

extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição 

devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Assim, os 

processos que tem por objeto créditos concursais (constituídos antes de 

20/06/2016), deverão ser extintos e os créditos se sujeitarão aos critérios 

estabelecidos no plano de recuperação aprovado. Já no que tange aos 

processos que tem por objeto créditos extraconcursais, deverão 

prosseguir até a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, 

oportunidade em que deverá ser oficiado ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade do pagamento do crédito, uma vez 

que os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo 

Universal, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n. No caso em apreço, verifica-se que os 

créditos perquiridos nos autos não estão sujeitos à recuperação judicial, 

tratando-se, portanto, de créditos extraconcursais (evento danoso 

29/09/2017) Assim, considerando que os créditos são líquidos e já 

decorreu o prazo para a parte executada apresentar embargos à 

execução, deverá ser oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade do pagamento do crédito. Ante do exposto, 

determino a expedição de ofício ao Juízo Universal (7ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos 

créditos extracorcursais objeto dos presentes autos. Para tanto, 

determino que a parte exequente apresente, no prazo de 15 dias, 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito executado. Após, 

oficie-se, conforme determinado, remetendo cópia da sentença (e 

eventual acórdão), da presente decisão e da memória de cálculo. 

Permaneçam os autos suspensos até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. Intimem-se 

e cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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VISTOS. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c. DANOS MORAIS e pedido de medida de urgência para que o 

reclamado seja compelido a efetuar a transferência de titularidade do 

veículo descrito na inicial, bem como efetuar o pagamento dos débitos do 

veículo após a transferência, ao argumento de que este foi vendido para o 

reclamado em julho de 2019 e até a data da propositura da ação não 

efetuou a transferência. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo autor, 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 

analise 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. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 
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tutela de urgência. A reclamante anexou à inicial o contrato de compra e 

venda do veículo e o ATPV de Id 30805496 e Id 30804237 que comprova a 

venda do veículo ao reclamado, transação ocorrida aos 12.07.2019. Em 

decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo 

proprietário, no caso a reclamado, tomar as providências necessárias 

para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no 

prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial 

indicam, o reclamado assim não procedeu. Não se olvida o que estabelece 

o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a 

comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de responder 

solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. No 

entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há 

evidências de que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do 

bem a terceiro. Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. 

Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS 

DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO 

OCORRIDA APÓS A DATA DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo 

da Súmula 283/STF. 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não 

diverge do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não 

implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal, tampouco o afastamento desse, mas tão somente a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há se 

falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da 

CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 

357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo 

Regimental do DETRAN/RS desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No 

caso dos autos, em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que 

efetivamente houve a transferência do bem ao reclamado por ocasião do 

contrato de compra e venda e do preenchimento do ATPV. Dessa forma, o 

mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser 

aplicado à situação em comento, sendo patente o dever do reclamado em 

promover a transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se 

pronunciou a jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE 

VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. 

INCIDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). Por fim, 

necessário salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o 

entendimento no sentido de que o proprietário anterior não é responsável 

solidário pelos tributos incidentes sobre o bem anteriores à alienação. 

Súmula nº 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, 

prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o 

IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período 

posterior à sua alienação. Nesse sentido, evidente que o reclamado, 

adquirente do bem, é o responsável pelos tributos desde a aquisição. O 

perigo da demora está consubstanciado, considerando que se a tutela for 

concedida tão somente ao final da demanda a reclamante poderá sofrer 

diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma vez que todos 

os débitos decorrentes do veículo estão recaindo sobre si. Ausente 

também o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Assim, com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que 

o reclamado providencie, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) 

dias, a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial, bem 

como efetue o pagamento dos impostos cobrados após a data de 
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12.07.2019, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitados a 20 salários mínimos. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

30 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ETIENE PEREIRA 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))

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, 30 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSANA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

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, 30 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN COSTA CORREA (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, 30 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MAYARA DA SILVA LUZ (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, 30 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010386-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando, 

em apertada síntese, que o título que embasa a execução não é exigível, 

em razão da ocorrência da prescrição de fundo de direito, face a 

reestruturação da carreira da reclamante ocorrida pelo advento da Lei 

Complementar 50/98. Aduz ainda que a sentença prolatada por este juízo 

fere a isonomia e a segurança jurídica, tendo em vista a existência de 
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laudos periciais que comprovam a inexistência de perda de servidores 

lotados em cargo semelhante ao da exequente. A exequente, instada a se 

manifestar, requereu a improcedência do pedido por meio de petição 

inserida no Id 20861673. É o relatório do necessário. 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 

ou, mais especificamente no caso vertente, na fase de cumprimento da 

sentença. Ressalte-se, de imediato, que a própria doutrina e jurisprudência 

são divergentes quanto ao cabimento da aludida objeção em fase de 

cumprimento de sentença. Não obstante, reputamos plenamente cabível, 

desde que presentes os requisitos próprios ao acolhimento da 

mencionada defesa procedimental. 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. Ocorre que a matéria 

versada na citada petição já foi acobertada pelo fenômeno processual da 

coisa julgada, não podendo ser agora revolvida, diante do princípio da 

imutabilidade da sentença (art. 502 e art. 505 do CPC). Para que haja 

perfeita compreensão acerca dessa conclusão, salutar ressaltar os 

seguintes aspectos deste processo, que confirmam que não há que se 

falar, nesta sede, na alegada prescrição de fundo de direito e de ausência 

de prova de perda salarial. Com efeito, a sentença prolatada no Id 

6289507 foi enfática ao afastar a preliminar de prescrição, tenho 

reconhecido que a demanda se tratava de relação de trato sucessivo e, 

por essa razão, a pretensão da exequente à incorporação das diferenças 

salariais seria renovada mês após mês. Referida sentença foi 

fundamentada com base na Súmula 85, do STJ, que assim dispõe: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação”. Assim, reconheceu-se que apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anteriores à propositura da 

ação estavam acobertadas pela prescrição. Também restou reconhecida 

na sentença que houve a efetiva perda salarial, não havendo que se falar 

nesta sede que há ausência de prova de prejuízo salarial. Não obstante a 

irresignação do executado, a sentença prolatada por este juízo transitou 

em julgado sem a interposição de recurso, consoante de verifica pela 

certidão de movimento 52. Nem mesmo quando intimado para cumprimento 

do julgado, em fase de execução de sentença, o executado não 

apresentou qualquer irresignação, não tendo ofertado embargos, 

conforme certificado no ID 6289587. Portanto, está evidente que, diante da 

não interposição de recurso pelo executado no momento processual 

oportuno, a matéria arguida nesta objeção foi alcançada pela coisa julgada 

material, não podendo ser revolvidas, por força da preclusão pro judicato. 

Somente pela via recursal própria, e se dentro do prazo legal, é que 

poderia haver a apreciação da matéria. Não em sede de exceção de 

pré-executividade. Não pode agora o executado pretender a modificação 

do julgado, porquanto não mais passível de modificação, por força do que 

dispõe o art. 502, c.c. art. 494 do CPC. Tendo em consideração tais 

fundamentos, não há espaço para acolhimento dos argumentos do 

executado, porquanto toda a matéria por ele ventilada restou preclusa, 

diante do manejo manifestamente intempestivo da aludida defesa. Forte em 

tais considerações, INDEFIRO a objeção arguida pelo executado e, como 

conseqüência, determino o prosseguimento da fase de cumprimento da 

sentença, em todos os seus termos. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

Id 18947157. Intime-se. Cumpra-se. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000008-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000008-79.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JANE GONCALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. 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. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não 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. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

negativado junto ao cadastro de inadimplentes pela empresa reclamada, 

posto que jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. 

Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição acoimada de indevida foi objeto de contrato de cessão. 

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que 

com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a 

origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil para a 

parte recorrente, contendo nome do consumidor, contrato e data da 

cessão de crédito. Além da comprovação da cessão de crédito, verifico 

que em contestação houve a juntada do extrato de empréstimo CDC com 

indicação do valor financiado, o valor solicitado, IOF, juros, CPF do cliente 

e, mais importante, houve a indicação da data do crédito (09/01/2013) e a 

agência bancária (Ag 1321-8 Tangará da Serra) e conta (52.064) em que 

houve o crédito do valor financiado (R$ 519,80), documentos estes que 

sequer foram impugnados especificamente. Assim, verifico que os 

documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da 

dívida. Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão 

de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma 

vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito 

cedido em caso de inadimplemento do devedor. Não configura ato ilícito 

aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos 

termos do artigo 188, I, do Código Civil, verbis: Art. 188. Não constituem 

atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de 

um direito reconhecido. Por fim, justifico a jurisprudência rejeita a cessão 

de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem 

vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois 

neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, 

o contrato e valor da dívida, além de estar instruído com o extrato do 

empréstimo CDC. Assim, na hipótese dos autos, embora a parte 

reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, 

após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de 

crédito, não houve oposição, quer dizer, sem impugnação à existência do 

bébito originário, cedido pelo Banco do Brasil, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, 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 
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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 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: 1000150-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000150-15.2020.8.11.0055. REQUERENTE: CRISTIANI FERNANDES 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. A Lei dos Juizados Especiais é 

norma que não se aplica aos processos que são regidos pela legislação 

processual especial, não podendo as partes escolher o rito no lugar do 

especial, quando este estiver previsto em lei. A ação de consignação em 

pagamento foi proposta pelo reclamante com fundamento nos artigos 539 

e ss do Código de Processo Civil, postulando o depósito periódico de 

dinheiro com fundamento na recusa de recebimento pela reclamada. 

Nesse diapasão, o rito da Lei 9.099/95 é incompatível com as 

especificações dos arts. 539 e ss do CPC referente à ação de 

consignação em pagamento, não havendo como prosseguir o feito perante 

o Juizado Especial e consequentemente analisar o pedido de tutela de 

urgência antecipada, posto que o pleito inicial funda-se nas 

particularidades da ação de consignação em pagamento. Assim, a ação 

de consignação em pagamento não pode tramitar perante o Juizado 

Especial, exceto por conexão e prevenção, por patente incompatibilidade 

de ritos, em conformidade com o entendimento estampado no Enunciado 

nº 8 do FONAJE. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos 

consta, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002624-27.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MARIA ARLETE FURTADO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

MÉRITO A parte Autora, em síntese, sustenta que a negativação inserida 

em seu nome pela Reclamada nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, desconhecendo a origem dos débitos, tendo em vista que é 

cliente da primeira requerida há vários anos, utilizando-se do serviço 

pré-pago, ou seja, só utiliza os serviços de telefonia, internet e 

mensagens através de créditos comprados através dos saldos recargas, 

situação na qual não gera nenhuma fatura. No entanto, há elementos nos 

autos, tais como contrato devidamente assinado pela requerente o que 

demonstra a relação contratual, bem como a existência e validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Na impugnação a requerente alega que, embora exista 

contrato assinado, não teria utilizado o serviço tendo inclusive solicitado o 

cancelamento do mesmo. Pois bem. Em que pese a alegação da 

requerente de que teria solicitado o cancelamento do serviço, não logrou 

êxito em demonstrar o efetivo cancelamento. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a 

legitimidade da negativação. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ademais, verifica-se que na contestação a reclamada requer nos 

pedidos a intimação da requerente para manifestar sobre o pedido 

contraposto, contudo não há nenhuma fundamentação formulado na 

contestação, bem como não existe informação do objeto do pedido 

contraposto, motivo pelo qual não há como realizar análise. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001766-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA GOMES PEREIRA GRANVILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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 25671389 e 25671492). 
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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: 1006615-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVANDO ALVES BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 229920419). 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: 1002124-24.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TADEU LEITE DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002124-24.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ROBERTO TADEU LEITE DE 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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. No caso sub judice, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Alega o 

requerente, em síntese, que realizou novação de débito oriundo de 

contrato de empréstimo pactuado junto a reclamada e que sempre honrou 

pontualmente com as parcelas da novação, contudo a última parcela só foi 

depositada em sua conta para desconto automático após 5 (cinco) dias da 

data de vencimento e por este motivo o banco reclamado rescindiu o 

segundo pacto e passou a efetuar cobranças relativas ao primeiro 

contrato. Liminar indeferida e pedido de reconsideração indeferido. Em 

contestação o requerido sustenta que não cometeu ilícito tendo em vista 

estar amparado por cláusula contratual nº 14 que prevê que no caso de 

inadimplemento de qualquer das prestações ensejaria na 

descaracterização do segundo pacto, com o retorno das partes ao status 

quo anterior, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos da 

inicial. Impugnação nos autos, ratificando os termos da inicial. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

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. Tem-se que não há como se acolher a 

pretensão do Autor. Conforme se pode observar o próprio requerente 

informar em suas alegações iniciais que depositou o valor correspondente 

a última parcela apenas cinco dias após seu vencimento. Contudo, invoca 

em seu favor o disposto na cláusula terceira do contrato anexo no id. 

24230819, que estipula que o pagamento dos boletos poderia ser efetuado 

até 30 dias após seu vencimento. Dá análise minuciosa do contrato 

verifica-se que não há nenhuma cláusula que estabeleça obrigação ao 

reclamado consistente em tentar promover o débito após o vencimento da 

parcela, ou seja, o reclamado está contratualmente responsável em 

realizar o débito na data do vencimento somente. Não há nenhuma 

previsão contratual para que o banco reclamado promova a operação 

denominada pelo requerente como “teimosinha”. Sendo assim, analisando 

detidamente as alegações do requerente e da documentação anexa na 

inicial, abstrai-se a conclusão de que era o próprio devedor, no caso o 

requerente, quem deveria tomar as cautelas necessárias para que 

dotasse sua conta bancária de saldo suficiente para o débito na data do 

vencimento. Ainda que pudesse efetuar o pagamento posteriormente, até 

30 dias após o vencimento, conforme previsão contratual, resta evidente 

que também nessa hipótese caberia ao próprio reclamante promover o 

necessário para referido pagamento, seja por meio de boleto bancário 

próprio, seja instando o banco reclamado, por qualquer meio, a renovar o 

débito da prestação em mora. Não há, porém, nenhuma prova de que o 

reclamante tenha tomado esses cuidados; ao contrário, como ele próprio 

afirma, dotou a conta bancária de saldo após o vencimento esperando que 

o banco promovesse, sem qualquer base no contrato, nova operação de 

débito. Assim, partindo da premissa de que o reclamado não promoveu o 

débito, também é possível concluir, a partir das alegações do próprio 

reclamante, que o valor depositado posteriormente ao vencimento da 

parcela não chegou a ser utilizado para pagamento da dívida e 
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consequentemente, não tendo ocorrido o pagamento final, é inconteste 

que a desconsideração do segundo contrato pelo banco reclamado não 

constitui ilegalidade ou abuso de direito, porquanto sua postura está 

amparada pelo que dispõe a cláusula 14 do referido contrato. 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. Não há qualquer ilicitude por parte da reclamada, de modo 

que não há como se reconhecer a prática de conduta ilícita por parte do 

Réu apta a ensejar a condenação em danos morais. A questão posta em 

juízo desmerece maiores considerações. Destarte, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE. 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. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 25566081). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005835-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1005835-37.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: IVAN ANTONIO PANAZZOLO - 

ME EXECUTADO: ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por IVAN ANTONIO 

PANAZZOLO – ME em desfavor de ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA. 

Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial 

será indeferida: III - quando o autor carecer de interesse processual. Na 

espécie, a parte autora requer a execução se título executivo judicial em 

virtude de não cumprimento de sentença proferida em outra reclamação, 

cuja tramitação se deu em outro Juízo. Para se aferir o interesse que exige 

a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a 

necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, 

vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante. Tal 

“condição da ação” é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Em sentido 

idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in 

Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 
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700, nos seguintes termos: “Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”. No caso, com o 

descumprimento, em tese, de sentença transitada, competiria a parte 

autora requerer ao juízo onde tramitou a demanda conforme dispõe o 

artigo 516, II do código de Processo Civil, in verbis: Art. 516. O 

cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: (...) II – O Juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Ora, não se faz 

necessária a distribuição de outra demanda quando a parte autora poderia 

obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado - exigindo 

cumprimento de sentença -, mormente quando o próprio Código de 

Processo Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível 

reparação de dano na demanda já em curso. Essa premissa, de forma 

cristalina, impõe ser prescindível a propositura de novo litígio, devendo ser 

realizado o cumprimento de sentença nos próprios autos em que proferiu 

a sentença, objeto de execução nestes autos. Não sem propósito, se 

entende a parte autora lesionado direito, que seja formulado requerimento 

de conversão em perdas e danos, devendo o magistrado de imediato 

arbitrar, em atenção ao que dispõe o artigo 55, V da Lei 9.099/95. Logo, a 

presente demanda não é necessária, tampouco útil à parte reclamante, 

posto que, já possui outra na qual pode obter o resultado prático 

equivalente. Assim, ausente condição da ação, o caminho é o 

indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. 

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual, 

em consequência, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com amparo nos artigos 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA CONTINENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO PECAS BOA VISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001220-38.2018.8.11.0055 Reclamante: JOSÉ VANDERLEI BUNGENSTAB 

Reclamada: AUTO MECÂNICA CONTINENTAL LTDA ME Reclamada: AUTO 

PEÇAS BOA VISTA LTA ME SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais por 

complexidade da causa, eis que os documentos juntados são suficientes 

ao deslinde da presente demanda. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, pelo que os fornecedores de serviços respondem solidariamente, 

nos termos do artigo 18 do CDC. Rejeito a preliminar de incompetência 

territorial tendo em vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora 

no local onde o réu exerça suas atividades ou mantenha seu 

estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou do local 

do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, 

nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95: “É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza.” Passo ao exame do 

mérito. O Reclamante em sua petição inicial alega que na data de 

19/02/2018 planejou uma viagem para dirimir assuntos profissionais na 

Cidade de Nova Xavantina-MT, no entanto, ao se aproximar da Cidade de 

Primavera do Leste-MT se deparou com anormalidades no funcionamento 

do veículo e buscou a Primeira Reclamada. Argumenta que foi cobrado o 

valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) para conserto, o que foi 

aprovado, no entanto, após o conserto, passados 30km do local o veículo 

voltou a apresentar os mesmos problemas, tendo novamente buscado a 

Reclamada, a qual cobrou o valor de R$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis 

reais) para o novo conserto. Afirma ainda que desistiu do percurso inicial, 

em decorrência de ter passado dias da data programa e retornou, no 

entanto, o veículo novamente apresentou o mesmo problema anterior, 

momento em que buscou a Reclamada, sem resolução, tendo levado a 

uma oficina de confiança, despendendo o valor de R$ 2.059,00 (dois mil e 

cinquenta e nove reais) e mais R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) para 

locação de veículo no período em que permaneceu na oficina. Diante dos 

fatos pleiteia restituição do valores pagos e indenização por danos morais. 

A primeira Reclamada, em sua defesa, aduz que os reparos foram 

realizados, bem como que o Reclamante estava ciente de que a peça seria 

retificada pela Segunda Reclamada e que se tratava de uma resolução 

paliativa optada por este, inexistindo dever de indenizar. A Segunda 

Reclamada, em defesa, afirma que somente forneceu as peças 

retificadas, pelo que não possui responsabilidade pelo evento. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou 

comprovado que o veículo foi levado em duas oportunidades para 

conserto do mesmo problema, o qual somente foi solucionado após 

serviço realizado em outra oficina. Saliento também que a alegação de que 

o Reclamante estava ciente de que se tratava de resolução paliativa não 

merece prosperar. Primeiro porque não há qualquer prova nesse sentido, 

também cabendo salientar que seria bem improvável que o Reclamante 

despendesse o valor de R$ 1.426,00 (R$ 390,00 + R$ 1.026,00) para ter 

somente uma resolução paliativa, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos descritos na inicial. Desta forma, em que pesem as 

alegações pelas Reclamadas, a ausência de resolução mesmo tendo 

recebido para tal configura claramente defeito na prestação do serviço, 

devendo as mesmas responderem pelos danos sofridos pelo Reclamante. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 
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atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). 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). Dessa forma, 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. No que tange ao 

dano material, tenho que merece parcial procedência, devendo ser 

restituído os valores despendidos quando do conserto realizado pelas 

Reclamadas e mais o valor gasto com a locação, perfazendo o total de R$ 

2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 18, da 

Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS e o faço para: 

CONDENAR as Reclamadas solidariamente a pagarem o valor de R$ 

2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais) ao Reclamante pelos 

danos materiais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso. 

CONDENAR as Reclamadas solidariamente a indenizarem o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) ao Reclamante pelos danos morais sofridos, valor 

este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-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: 

1000320-21.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SERGIO RICARDO CRUZ 

SANTOS REQUERIDO: GUEDES & CIA LTDA - ME VISTOS etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Ultrapassada as 

preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por danos morais em razão do protesto indevido promovida pela 

Reclamada, ao argumento de que já teria realizado o pagamento cumprindo 

toda a obrigação. Alega a requerente que realizou compras no 

estabelecimento da empresa demanda em 13/10/2018, onde foi gerado o 

Pedido de Venda nº 0024040 no valor de R$ 1.286,00 (um mil duzentos e 

oitenta e seis reais) para pagamento parcelado em 4x de R$ 321,50 

(trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) pelo que foram 

gerados boletos 0000024040-1, 0000024040-2, 0000024040-3 e 

0000024040-4, com primeiro vencimento em 15/11/2018 e último 

vencimento em 15/02/2019, respectivamente. Sustenta ainda que teria 

realizado novas compras junto a reclamada em 15/12/2018, sendo gerado 

o Pedido de Venda mº 0025110 no valor total de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais) para pagamento parcelado em 2x de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais), pelo qual foram gerados os boletos 0000025110-1 e 

0000025110-2, com primeiro vencimento em 15/01/2019 e último 

vencimento em 15/02/2019. Ocorre que mesmo quitando todos os boletos 

bancários, conforme comprovantes de pagamentos anexos junto a inicial, 

teve seu nome protestado pela reclamada junto ao cartório do 1º Oficio de 

Tangará da Serra referente ao boleto 0024040 no valor de R$ 321,50 

(trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) com vencimento em 

15/01/2019, o qual está devidamente quitado. Em contestação, a 

Reclamada alega, em síntese, mero aborrecimento e ausência de provas 

quanto ao dano moral sofrido, requerendo a improcedência dos pedidos 

da inicial. Fixo como pontos incontroversos a relação contratual referente 

as compras realizadas e as condições de pagamento, bem como o 

protesto de boleto já quitado. Pois bem. Dá análise dos autos é possível 

verificar que de fato ocorreu protesto indevido de dívida devidamente 

adimplida, conforme comprovantes de pagamentos anexo na inicial, motivo 

pelo qual conclui-se que o requerente sofreu danos decorrentes da 

inserção indevida. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a licitude do ato a ensejar o protesto do 

nome da requerente, tendo em vista que o boleto protestado estava 

devidamente quitado. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante da 

obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte 

da Reclamada, ao protestar o nome da Reclamante por débito já pago. No 

que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 
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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. Indefere-se o 

pedido de restituição em dobro, tendo em vista que a requerente não 

realizou pagamento indevidamente, sendo requisito expresso no artigo 42, 

do CDC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR INEXISTENTE 

o débito discutido nestes autos, e por consequência DETERMINAR a 

reclamada a realizar a baixa definitiva do protesto junto ao cartório do 1º 

Oficio de Tangará da Serra referente ao boleto 0024040 no valor de R$ 

321,50 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) com 

vencimento em 15/01/2019, tendo em vista estar adimplente; b) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito 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, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Mantenho e torno definitiva os termos da liminar concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001216-64.2019.8.11.0055 Reclamante: CLAUDIA CALIXTO DA SILVA 

Reclamada: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

pelo que os fornecedores de serviços respondem solidariamente, nos 

termos do artigo 18 do CDC. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta a parte 

autora que adquiriu em 24/02/2018 o veículo HYUNDAI HB20 1.0 

COMFORT PLUS, branco, 2016/2017, usado, no valor de R$ 36.900,00 

(trinta e seis mil e novecentos reais), com 29.900km rodados. Alega que 

ao levar o veículo para revisão de 40.000km, em 01/02/2019, foi 

comunicada que o veículo apresentou vazamento de óleo e que precisaria 

de reparos, os quais não estavam cobertos pela garantia pelo que não 

havia sido realizada a revisão dos 10.000km ou 1 ano da emissão da nota 

fiscal.. Requer a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.754,21 

(um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) 

referente ao conserto do veículo e danos morais. No entanto, a reclamada, 

em contestação, afirmou que vendeu o veículo o qual apresentou defeitos 

mecânicos fora do prazo de garantia. Analisando as provas colacionadas 

aos autos, verifico que o objeto da lide trata-se de um veículo usado, 

tendo garantia pela parte reclamada de 3 (três) meses ou 3.000km no 

câmbio e no motor, conforme normalmente utilizado pelas revendedoras de 

veículos usados e Termo de Garantia anexo pela própria Reclamante (ID. 

21355118). Ademais, a parte autora não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove que o veículo apresentou defeitos de câmbio ou 

motor dentro do prazo de garantia, apenas informando que houve 

informação quanto à dita garantia, sem qualquer prova, pelo que o “Termo 

de Garantia” foi anexo e assinado pela própria Reclamante, com conserto 

já tendo ultrapassado tanto o prazo em meses quanto em quilometragem. 

Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é 

a medida que se impõe. Pelas razões acima expostas, não há que se falar 

em indenização por danos materiais e morais. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

COMPRA DE VEÍCULO USADO PARA UTILIZAÇÃO COMO TÁXI. 

APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE CONSERTO. DEFEITO OCORRIDO 

FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. Constata-se 

a inexistência de comprovação do direito invocado, por parte da parte 

autora, mantendo em vista que tal ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 

373, I, do Novo Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO.(Apelação 

Cível, Nº 70079040333, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 19-02-2020). Por 

fim, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Não vislumbro conduta ilícita da reclamada. Assim, não sem 

propósito, 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. Ante o exposto, OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos, 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. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 
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ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE BALBUENA ARGUELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000804-36.2019.8.11.0055 Autor (a): NILCE BALBUENA ARGUELHO Ré 

(u): ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROJETO DE SENTENÇA 

1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 24346076). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO CALIXTO DA SILVA EKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001385-51.2019.8.11.0055 Reclamante: AMARILDO CALIXTO DA SILVA 

EKO Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na 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). A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo a analise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que 

possuía débito com o Reclamado, o qual quitou através de acordo, no 

entanto, o Reclamado insiste na cobrança via telefone e está impedindo 

que possua crédito, inclusive com outros bancos. O Reclamado, em 

defesa, afirma que as ligações de mais alegações não foram 

comprovadas, inexistindo ato ilícito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que os fatos descritos na inicial 

não estão amparados pelos documentos anexos à inicial, uma vez que 

foram anexados somente o acordo firmado nos autos do processo Cód. 

162073 e extrato bancário que não comprovam as alegadas cobranças, 

impossibilidade de crédito ou ameaça de inscrição em órgãos de proteção 
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ao crédito. No presente caso o Reclamante não demonstrou ter sido 

submetido a qualquer situação constrangedora ou vexatória. Assim, 

somente o dano capaz de romper o equilíbrio psicológico da parte autora é 

capaz de gerar o direito à indenização, e, por tais razões a improcedência 

da presente demanda é medida que se impõe. Corroborando: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DE 

BÔNUS E CRÉDITOS DA PARTE AUTORA SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. PLANO CONTRATADO 

PELO AUTOR. AUSENTE PROVA MÍNIMA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009156159, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em: 13-02-2020). Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO formulado na petição inicial, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DANIELLI FERREIRA MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001946-75.2019.8.11.0055. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: AMANDA DANIELLI FERREIRA MARINHO 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em 

audiência de conciliação (cf. ID 25508332 - Manifestação (Petição de 

acordo IMAGEM x AMANDA MARINHO)). 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 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA OAB - 824.949.831-34 (REPRESENTANTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

CONSTRULAJE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001976-13.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: RAYANNA R. CASAGRANDE & 

CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: MARCIA RODRIGUES CUNHA 

EXECUTADO: CONSTRULAJE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - ME, FRANCISCO LOPES DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após 

regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

ID 25555090 - Outros documentos (ACORDO)). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Ademais, verifica-se que não obstante a homologação de acordo, a 

exequente realiza nova juntada requerente o cumprimento do acordo 

tendo em vista a inadimplência do acordo. Nestes termos dê-se 

prosseguimento ao feito para satisfação do débito nos termos legais. 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 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1001667-89.2019.8.11.0055. REQUERENTE: EMERSON GOMES DE SA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, 
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nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Rejeito, dessa forma, o pedido de designação de audiência 

de instrução. 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. Afasto a preliminar de conexão haja vista tratar de discussão de 

negativação indevida advinda de contratos distintos. 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. Quanto a preliminar de inépcia da 

inicial em virtude da ausência de documento indispensável aduzida pela 

Reclamada, entendo pelo seu indeferimento, por considerar ter a parte 

autora instruído a demanda com todos os documentos essenciais à 

compreensão da lide. No que diz respeito a preliminar de falta de interesse 

de agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. 

Analiso ainda a preliminar de prescrição, todavia não merece ser acolhida. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, no caso em tela aplica-se o 

prazo do artigo 27 do Código de defesa do consumidor, ou seja, 5 (cinco) 

anos, prescrição quinquenal, sendo aquele prazo prevalece sobre o do 

Código Civil de 3 (três) anos. Passo a apreciar o mérito da demanda. O 

autor afirma, em síntese, que não possui relação jurídica com a requerida, 

porém esta inseriu seu nome no rol de inadimplentes por ausência de 

pagamento do débito no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito). 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, contudo, 

deixa de anexar qualquer documento probatório. 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. 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. Insta consignar que no presente 

caso, a restrição anterior não possui o condão de desconstituir a 

indenização, uma vez que o reclamante no movimento 6.1 demonstra que 

está questionando o débito na ação nº1001667-89.2019.8.11.0055, em 

trâmite neste Juizado Cível, bem como, em consulta aos andamentos 

processuais, vislumbro que não há trânsito em julgado daqueles autos. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, se a vítima de fraude cobra 

indenização por danos morais de vários estabelecimentos que 

negativaram seu nome indevidamente, em razão da fraude, deve o valor 

da indenização observar o reduzido grau do dano, já que há outras 

inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. 

Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Destarte, em relação 

ao quantum de indenização a título de danos morais, reconheço como 

suficiente à reparação do dano, por sua extensão e pelas condições 

financeiras e sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, 

arbitro o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por se tratar de 

responsabilidade civil extracontratual, a quantia deverá ser 

monetariamente corrigida a partir do presente arbitramento com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento 

danoso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar inexistente 

o contrato que dá lastro a negativação do requerente, bem como declarar 

inexigível a cobrança deste advinda, que perfaz a monta de R$ 68,00 

(sessenta e oito reais). b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, 

data do conhecimento da restrição (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. Mantém-se 

a tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. 
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Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

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 

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: 1001666-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001666-07.2019.8.11.0055. REQUERENTE: EMERSON GOMES DE SA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Preliminar 

Ausência de Extrato Oficial da Negativação. Conforme pode ser 

observado nos autos, a parte autora juntou nos autos extrato particular 

demonstrando a negativação existente em seu nome, sendo 

desnecessária a apresentação de extrato oficial emitido juntos aos órgãos 

de cadastros de inadimplentes. O formalismo excessivo não pode 

obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. Dessa feita, 

resta afastada a preliminar. Fundamento e Decido. 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. 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. 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$ 225,42 

(duzentos e vinte e cinco 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. Assevera que a 

cobrança é legítima. Requer a improcedência da lide. Ao analisar os autos, 

constato que o requerido deixou de demonstrar, de forma hábil, a 

existência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a 

regularidade do débito. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação. 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. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes às discutidas na presente reclamação. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Sumula 385, do STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos, como no presente caso, deve ser levada em consideração 

para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 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$ 225,42 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois 

centavos); b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

8.000,00 (oito 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. Publicada no 

sistema PJE. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 467 de 527



Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ARAUJO DE LIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001331-85.2019.8.11.0055. INTERESSADO: JOSIAS ARAUJO DE LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

proposta em face de JOSIAS ARAUJO DE LIRA em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., aduz a autora que celebrou com a 

reclamada um contrato de financiamento em 01/09/2009 no valor de R$ 

14.932,96 (quatorze mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e seis 

centavos) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 411,54 

(quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos). Informa que o 

contrato foi objeto de ação revisional que tramitou na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Bugres, sob o nº 2138-16.2012.8.11.0008 código nº 

80522, ocasião na qual o requerente realizou depósito judicial das 

parcelas. Alega que durante a instrução processual as partes, naquele 

processo, realizaram um acordo para liquidação total do contrato, na 

quantia de R$ 5.366,23 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e 

três centavos), mediante expedição de alvará dos valores depositados em 

juízo, sendo então homologado por aquele juízo. Ocorre que mesmo após 

a homologação do acordo e o levantamento dos valores depositados nos 

autos, a requerida não realizou a entrega da carta de anuência ao 

requerente e sendo assim mantém indevidamente o protesto em nome da 

requerente. Por outro turno a reclamada alega que no momento do acordo 

o requerente teria ficado ciente de que a baixa do gravame e demais 

restrições inerentes ao contrato estavam ligadas ao levantamento dos 

valores, sendo que considera a data de 04/2019 quando da expedição da 

certidão de que os valores foram levantados , motivo pelo qual requer seja 

julgado improcedente os pedidos da inicial. 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. Pois bem. Verifica-se do 

acordo realizado entre as partes e homologado naquele juízo, que a 

liberação do gravame estaria condicionada a quitação integral do contrato, 

o que não é objeto de discussão destes autos. Por outro lado, no que diz 

respeito ao protesto, objeto de discussão nestes autos, o requerido 

obrigou-se a entregar a carta de anuência das parcelas já pagas, o que 

não ocorreu, tendo em vista que a data do pagamento ocorreu em 

22/11/2017, conforme verifica no extrato abaixo: Desta feita, a alegação 

da reclamada de que não realizou a baixa devido à ausência de 

levantamento dos valores não prospera, tendo, deveria a reclamada 

proceder a liberação da carta de anuência para a baixa do protesto em 

nome do requerente. A empresa manteve o nome da autora Protestado por 

1 (um) ano e 7 (sete) meses, dessa feita, emerge, sem respaldo a 

manutenção do protesto. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo requerente 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, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DEMORA NA BAIXA DO 

REGISTRO, ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO DIAS. LEGITIMiDADE DO 

BANCO QUE CEDEU O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO. RÉU QUE NÃO DEMONSTRA REGULARIDADE DA DÍVIDA. 

TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PROVA 

UNILATERAL E NÃO CONHECIDA, PORQUE EXTEMPORÂNEA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007461973, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007461973 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de 

Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018) Assim, tenho que a 

reclamada manteve indevidamente os dados pessoais da proponente junto 

ao protesto, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve 

responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em 

conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, 

vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos 

causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a 

estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de forma não 

emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a 

duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do 

ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente 

a anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 

8.000,00 (oito 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. Ademais, indefiro o pedido da obrigação de fazer 

correspondente a baixa do protesto tendo em vista que a determinação 

nestes autos implicaria na reanálise da obrigação em questão ferindo a 

coisa julgada. Neste sentido, o descumprimento do acordo pela reclamada, 

no sentido de não fornecer a carta de anuência, deverá ser arguido 

naqueles autos em referência onde ocorreu a devida homologação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . MANTENHO os termos da 

tutela indeferida. Deixo de condenar a reclamada 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). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-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: 

1000236-20.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DE 

LIMA REQUERIDO: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 

Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. A reclamada em contestação alega em sede preliminar 

incompetência do juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, contudo rejeito a preliminar arguida, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Dessa feita, resta afastada a preliminar. Fundamento e Decido. 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. 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. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. O autor afirma, em síntese, que não possui débitos 

com o requerido, porém este inseriu seu nome no rol de inadimplentes por 

ausência de pagamento. Requer a indenização pelos danos morais 

ocasionados. Em sua defesa o requerido alega que existe relação jurídica 

entre as partes. Assevera que a cobrança é legítima. Requer a 

improcedência da lide. Ao analisar os autos, constato que o requerido 

deixou de demonstrar, de forma hábil, a existência da relação jurídica 

entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação. 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. Insta consignar que a parte 

Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, 

são supervenientes às discutidas na presente reclamação. Assim, não há 

que se falar em aplicação da Sumula 385, do STJ. Inobstante a não 

aplicação da referida súmula, a existência de outros apontamentos, como 

no presente caso, deve ser levada em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo 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 dos débitos discutidos nestes autos; 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. Publicada no sistema PJE. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELI MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO 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 SENTENÇA Processo: 

1000317-66.2019.8.11.0055. REQUERENTE: FABIELI MEDEIROS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 
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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. Preliminar Ausência de 

Extrato Oficial da Negativação. Conforme pode ser observado nos autos, 

a parte autora juntou nos autos extrato particular demonstrando a 

negativação existente em seu nome, sendo desnecessária a 

apresentação de extrato oficial emitido juntos aos órgãos de cadastros de 

inadimplentes. O formalismo excessivo não pode obstaculizar acesso à 

justiça, como direito fundamental que é. Quanto a preliminar de falta de 

interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Dessa feita, resta afastada a preliminar. 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$ 251,88 

(duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito 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$ 251,88 (duzentos e cinquenta e 

um reais e oitenta e oito 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, e consequentemente não 

comprova a legalidade da negativação. 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 R$ 251,88 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito 

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 

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: 1001678-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 

1001678-21.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARCIA LUCIA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 
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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. Preliminar Ausência de 

Extrato Oficial da Negativação. Conforme pode ser observado nos autos, 

a parte autora juntou nos autos extrato particular demonstrando a 

negativação existente em seu nome, sendo desnecessária a 

apresentação de extrato oficial emitido juntos aos órgãos de cadastros de 

inadimplentes. O formalismo excessivo não pode obstaculizar acesso à 

justiça, como direito fundamental que é. Quanto a preliminar de falta de 

interesse de agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Dessa feita, resta afastada a preliminar. 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$ 75,77 

(setenta e cinco reais e setenta e sete 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$ 75,77 (setenta e cinco reais e 

setenta e sete 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, e consequentemente não 

comprova a legalidade da negativação. 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$ 75,77 (setenta e cinco reais e setenta e sete 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 termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula 

n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001355-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J E DEFANT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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: 

1001355-16.2019.8.11.0055. REQUERENTE: J E DEFANT - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Projeto de 

Sentença Relatório dispensado. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é titular da conta nº 
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56683-8 desde agosto de 2018, mas que devido a problemas na liberação 

do seu cartão, quase não realizou movimentações na referida conta, mas 

que mesmo assim a requeria realizou descontos indevidos que acabaram 

por consumir o limite do cheque especial, resultando assim na negativação 

indevida do nome da requerente. Na contestação a requerida sustenta que 

a requerente tinha plena ciência dos descontos realizados, tendo em vista 

que assinou a autorização, através de contrato, para tanto e sendo assim 

sua obrigação era manter saldo suficiente na conta para cumprir com o 

pagamento dos produtos descontados mensalmente. Alega que a conta foi 

aberta em agosto/2017 e não em 2018 conforme alegado na inicial. Pois 

bem. Há elementos nos autos, tais como contrato devidamente assinado 

pela requerente o que demonstra a legitimidade dos descontos, bem como 

a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, especialmente quando ao 

documento anexo no id. 26300772 - Documento de comprovação 

(Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e 

Serviços), bem como a autorização dos descontos devidamente assinado 

pela requerente. (id. 26300774 - Documento de comprovação 

(Autorização de débito 566838) e o extrato de movimentações da conta do 

requerente id. 26300776 - Documento de comprovação (Extrato J E 

Defant). Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico, como também a legitimidade dos descontos efetuados na conta da 

parte autora, bem como a negativação ante a ausência de pagamento dos 

débitos. Diante disso, estando evidente que a reclamante sabia dos 

descontos efetuados desde 2016, não tendo com eles se incomodado, 

não há que se falar em danos morais. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza 

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: 1000326-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENITO VILLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000326-28.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JULIANO BENITO VILLAR 

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. Acolho a 

retificação do polo ativo, passando a constar o nome correto da 

requerente OI MÓVEL S/A. A reclamada em contestação alega em sede 

preliminar incompetência do juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, contudo rejeito a preliminar arguida, uma 

vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. 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. 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. 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 nos autos não se discute a 

relação jurídica, mas sim a origem dos débitos negativados, tendo em vista 

que o requerente demonstra ter adimplido as faturas. O requerido deixou 

de a regularidade do débito, embora apresente “prints” de seu sistema 

interno, o período alegado como inadimplente pelo requerido não subsiste, 

tendo em vista que o requerente em sua inicial comprova o pagamento 

integral das faturas no período entre 01/2016 até 03/2018. A consulta 

aportada ao feito demonstra que o demandado inseriu o nome do autor no 

rol de mal pagadores por dívida adimplida. Verifica-se que o requerido 

deixou de aportar ao feito qualquer documento hábil para demonstrar a 

legalidade da negativação. 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. 
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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 discutido 

nestes autos; 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 

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: 1000235-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILACI FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-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: 

1000235-35.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MANOEL VILACI FELIX 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, BANCO PAN 

Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 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. 

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. No caso, trata-se de Reclamação, que vem embasada 

nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de 

Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, fabricante e prestador de serviços, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por defeitos/vícios ou falha na prestação de 

serviços, relativos aos produtos e serviços. Portando rejeito a preliminar 

de ilegitimidade suscitada. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, 

uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. Passo a apreciar o mérito da 

demanda. Em síntese, aduziu a parte Reclamante que adquiriu um veículo 

descrito na inicial junto a primeira requerida, por meio de financiamento 

contraído junto ao banco reclamado. Ocorre que, por erro das reclamadas, 

foi inserido no órgão de trânsito informação errônea com relação ao local 

de compra do veículo como sendo no Estado de Mato Grosso do Sul, 

contudo o requerente reside e adquiriu o veículo no Estado de Mato 

Grosso, mais precisamente nesta comarca, situação que impediu o 

requerente de realizar o emplacamento do seu veículo. Requer que as 

reclamadas realizem a devida correção no sistema para constar o Estado 

de Mato Grosso, bem como indenização pelos danos morais. Liminar 

concedida nos autos. Na contestação as reclamadas alegam em síntese 

que o endereço já foi corrigido, pelo banco reclamado, antes mesmo da 

propositura da ação, sendo que a ação foi protocolizada em 18/02/2019 e 

o gravame foi regularizado em 08/02/2019. Requer a improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que o 

documento do Id. 18087330 demonstra que efetivamente foi inserida 

informação errônea quanto ao local de aquisição de veículo. No referido 

documento, consta que teria sido adquirido em Campo Grande/MS. No 

entanto, o documento do id. 18087317 demostra que o veículo foi adquirido 

nesta cidade de Tangará da Serra/MT e, portanto, neste Estado de Mato 

Grosso, e não no Estado de Mato Grosso do Sul. Desta feita, a 

manutenção da informação divergente importa em evidente prejuízo ao 

requerente, que claramente teve obstaculizada a livre circulação do 

veículo, sendo que o financiamento ocorreu na data de 28/09/2019 e a 

correção de gravame ocorreu somente em 08/02/2019, cerca de cinco 

meses depois. Dessa feita, entendo ser procedente o pedido da inicial, 

tendo sido evidenciado a falha na prestação de serviços que causou 

prejuízos ao requerente, que teve impedido a utilização de seu veículo por 

cinco meses, quando então foi solucionado o erro no sistema da segunda 

reclamada. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que 

define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. No tocante ao 

dano moral, este surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor 

interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão de 

acontecimentos corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. Havendo falha 

na prestação do serviço, surge a responsabilidade da empresa reclamada 

em indenizar pelos danos suportados. Quanto ao pedido de danos morais, 

entendo pela procedência, porque a promovente demonstrou que vem 

buscando solucionar a situação administrativamente e judicialmente e não 

obtém êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com certeza 

gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim comprovado o 
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comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ademais, verifico 

que a obrigação de fazer consistente a correção do lançamento do 

gravame já foi cumprida, motivo pelo qual deixo de determinar. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: a) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Ratifico e torno definitiva todos os termos da liminar concedida nos autos. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000614-73.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LAZARO SEBASTIAO LOPES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. RELATÓRIO: 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, 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). Quanto a preliminar de falta de interesse de 

agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, e 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, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. O requerente alega que possui relação contratual com a 

requerida e que, no mês de junho de 2018 foi surpreendido ao consultar o 

saldo de sua conta, tendo em vista que haviam sido debitados valores 

relativos a pagamento que não foram efetuados pelo requerente, sendo 

elas advindas de um posto de combustível na Cidade de Osasco/SP, bem 

como cobranças de empréstimo pessoal, gerando cobranças de juros e 

ônus de exceder o limite em conta corrente, utilizando automaticamente o 

valor do cheque especial disponível. Na contestação a reclamada alega 

que o requerente possui vínculo contratual com a reclamada e que já 

celebrou vários empréstimos, sendo que quando sua conta ficava 

negativa realizava novo empréstimo. Aduz que os empréstimos discutidos 

nos autos foram realizados via caixa isoelétrico de cartão (senha e chave 

de segurança/biometria) e que os descontos do posto do combustível foi 

realizado de forma física com o uso do cartão chip, ou seja, alega que 

caso terceiro tenha utilizado o cartão fora com a senha deste, sendo que 

a referida senha é de uso intransferível. Neste cotejo analítico, entendo 

assistir parcial razão a autora. Diante dessa negativa, cabe a ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela parte autora, eventual responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros e as consequências daí advindas. Consta da 

inicial que o requerente assim que obteve ciência da fraude registrou 

boletim de ocorrência e informou a reclamada do ocorrido, e, após receber 

novo cartão mudou sua senha junto ao banco reclamado, contudo, os 

descontos ainda continuaram. Diante da continuidade dos descontos não 

contraídos pelo requerente, este novamente cancelou o novo cartão e 

solicitou outro cartão (o terceiro), contudo não sendo cessado os 

descontos teve de cancelar sua conta e abrir uma nova conta na Agência 

5.583/2 Conta 15.691/4 Banco Bradesco. A ré não trouxe aos autos 

nenhuma prova sequer de que a contratação foi realizada pela autora 

(nem mesmo prova indiciária de contratação como “telas” de seu sistema 

interno), bem como que não demonstrou ter atuado com diligência quando 

permitiu os descontos na conta da autora sem ter se precavido em relação 

a possibilidade de fraude perpetrada por terceiro. Assim, entendo haver 

falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da ré. 

Nesse caso a responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é das 

rés, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[1] ), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 1. A 

responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). É oportuno salientar que a 

falta de cautela da empresa em seu procedimento de contratação, 

acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os serviços, é ato 

ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, conforme julgados abaixo colacionados: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

FATURA CONTESTADA - DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS ORIUNDOS DE 

COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR - LANÇAMENTOS DE 

COBRANÇA NA FATURA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - CABIMENTO 
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DA DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, COM FULCRO NO ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Não há se falar em 

ilegitimidade passiva, porquanto a parte Recorrente fora a responsável por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. Além disso, a pessoa 

jurídica deve se responsabilizar pelos prejuízos causados a terceiros em 

razão da sua atividade: este é o risco do negócio. 2 - O fornecedor ou 

prestador de serviço, deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor. Inteligência do artigo 6º, 

inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. 3 - 

Afirma o autor que foi lançado indevidamente em sua fatura do cartão de 

crédito, valores referentes a compras não efetuadas por ele. Ao autor é 

impossível a realização de prova negativa, qual seja, de que não realizou 

as compras questionadas. Cabe, portanto, ao requerido a prova de que 

tais transações foram efetivamente realizadas pelo requerente, sendo 

insuficiente para tanto a simples assertiva de que não havia evidências de 

fraude. Não tendo restado comprovado que a utilização do cartão de 

crédito, em nome do autor, para contrair os débitos impugnados na inicial, 

teve como origem ação dele própria ou de terceiro por ele autorizado, não 

há como a ré pretender eximir-se de sua responsabilidade alegando que 

tenha adotado as cautelas necessárias. A fragilidade do sistema da ré 

que permite a compra sem a certificação da real identidade do consumidor 

ou dos dados que lhe são fornecidos, enseja o dano moral puro - in re 

ipsa. 4 - Desse modo, não existindo prova nos autos de que a parte autora 

tenha de fato firmado a relação negocial com a recorrente que pudesse 

dar ensejo a cobrança do débito, é inquestionável o dano moral que enseja 

a indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do 

cadastro equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por 

dívida oriunda de um débito que não era de sua responsabilidade, 

gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de reparar os danos 

morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de acordo com a 

gravidade da lesão e a extensão do dano. 5 - O agir ilícito da parte ré, 

consubstanciado na injusta e negligente cobrança de um débito 

inexistente, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato 

e o prejuízo ao patrimônio moral da parte Autora, imperiosa a devolução 

em dobro do valor pago indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo 

único, do CDC. O valor a ser restituído deverá ficar limitado àquele 

comprovado nos autos. 6 - A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da valor arbitrado pelo juízo 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. Ponderação que recomenda a manutenção do quantum 

indenizatório fixado na sentença. 7 - Recurso conhecido e não provido. (RI 

631/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) (grifo nosso). [...] Todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o 

ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato 

que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. Na indenização por dano moral, os juros moratórios devem 

incidir a partir da data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 11/03/2015) (grifo nosso). Assim, considerando ser 

ambas as rés responsáveis pelas cobranças indevidas na fatura de 

cartão de crédito da autora, mormente porque a elas competia o dever de 

cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos 

desta negligência sejam devidamente reparados. 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 

fraude ocorrida em cartão de crédito, dúvida não há que há violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 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 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. Ademais, é importante 

mencionar que - embora a cobrança tenha se dado de modo abusivo - não 

houve inclusão da autora no cadastro de inadimplentes ou tenha havido 

cobranças vexatórias por parte das rés, portanto, tenho que tais 

circunstâncias devem ser consideradas no quantum compensatório. 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. Outrossim, no 

tocante a indenização por danos materiais, entendo o pedido procedente. 

Isso porque não há dúvidas de que a ré - constatada a fraude - deveria 

ter cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem como devolvido 

todos os pagamentos realizados pela parte autora. Não o fazendo atuou 

negligentemente. Daí surge o dever de ressarcimento. Considerando que 

houve cobrança indevida não justificada e pagamento pela autora 

referente as parcelas de um negócio jurídico realizado por falsário, 

necessário é a devolução dos valores pagos pela requerente. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para 

condenar a ré a restituir o valor de R$ 4.033,75 (quatro mil e trinta e três 

reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação. Bem como, para condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso ? data do desconto da 

primeira parcela (Súmula 54 ? STJ), e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 ? STJ). Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julgo extinto o feito 

com julgamento de mérito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Neste 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: ?1. A 

responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma objetiva, até 

porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas necessárias 

para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se 

utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão 

em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 

07/04/2015)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000519-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ROMANIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000519-43.2019.8.11.0055. REQUERENTE: POLIANA ROMANIM DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após 

regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado 

acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 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: 1000790-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA BASSANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000790-52.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LUIS AUGUSTO PISSINATTO 

REQUERIDO: FABIO MOREIRA BASSANI Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. REVELIA Verifica-se que parte reclamada, 

devidamente citada e intimada, deixou de apresentar contestação no 

prazo legal, pelo que entendo pelo reconhecimento da revelia e aplicação 

dos seus efeitos. Caso a parte deixe de contestar os fatos articulados 

pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez 

que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se 

vê no caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. MÉRITO O cerne da questão se refere ao acidente de 

trânsito em que se verifica, pela documentação acostada, que houve 

colisão entre os veículos das partes, causando, danos materiais no valor 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Diante da revelia aplicada, 

bem como dos documentos que instruíram a inicial, entendo que restaram 

demonstrados os prejuízos materiais, situação que leva ao acolhimento do 

pedido de indenização por danos materiais no valor pleiteado pela parte 

autora. Já com relação aos danos morais, em que pese às razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. 

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CARACTERIZEM A 

OCORRÊNCIA DO DANO. MERO ABORRECIMENTO. - A falta de pronto 

pagamento dos danos decorrentes de acidente de veículo não 

caracteriza, por si só, a existência de dano moral indenizável. - Para gerar 

um dano moral, o descumprimento de uma obrigação deve implicar em 

outras consequências que interfiram de forma significativa no estado 

psicológico da vítima. (TJ-MG - AC: 10145120197754001 MG , Relator: Luiz 

Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/03/2013, Câmaras Cíveis / 

13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2013) Não sem propósito, 

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. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e 

juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso (Súm. 

54, STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. JÉSSICA 

D A  S I L V A  J E S U S  C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001185-44.2019.8.11.0055. REQUERENTE: WANDERLEY SOARES 

MARTINS REQUERIDO: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME, SERASA S/A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. 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 
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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. A reclamada arguiu, em 

preliminar, a ilegitimidade passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez 

que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade 

solidária. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que 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. 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. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes pelas reclamadas é indevido, uma 

vez que o titulo de crédito encontra-se prescrito. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Os documentos 

anexados pelo reclamante demonstram que a cobrança está devidamente 

prescrita, diante da data da emissão do cheque (Id 21239881). Consoante 

disposição do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular prescreve em 05 (cinco) anos. Em assim sendo, a pretensão do 

reclamado aparentemente foi fulminada pela prescrição antes mesmo da 

inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, que ocorreu 

somente em 2016. Por outro lado, estabelece o art. 46, § 5º, do CDC, que 

"consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, 

não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, 

quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao 

crédito junto aos fornecedores." Ora, as reclamadas são responsáveis 

pela inscrição indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha no momento da ordem de protesto. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na inscrição indevida de seu 

nome, 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 protesto 

indevido, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização 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. Não se pode olvidar ainda outro fato muito relevante, 

que diz respeito à inadimplência reconhecida pelo próprio reclamante. Em 

que pese a manutenção da inscrição tenha sido indevida, evidente que o 

reclamante deu causa de forma importante à negativação, diante da mora 

reconhecida, fato que deve ser sopesado para fixação do valor da 

indenização. 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 declarar inexistente o débito em discussão, ante a 

ocorrência da prescrição da cobrança, e a CONDENAR as reclamadas ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, 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, 

determinando a exclusão da negativação indevida. Ratifico e torno 

definitivo os termos da liminar concedida. 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 SILVA JESUS CAETANO 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000218-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES NASCIMENTO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (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 SENTENÇA Processo: 

1000218-96.2019.8.11.0055. REQUERENTE: DIONES NASCIMENTO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP VISTOS ETC. 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. ID 28311562 - 

Documento de comprovação (MINUTA DE ACORDO DIONES X BRADESCO 

assinada22000494)). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é 

devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Ademais, ante a notícia de cumprimento da 

obrigação, homologo e determino o encerramento do feito ante a 

comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 
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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: 1002146-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPAROTO & CAMPAROTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002146-82.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CAMPAROTO & CAMPAROTO 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A requerente manifesta pela 

desistência da ação. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza 

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: 1001524-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001524-03.2019.8.11.0055. REQUERENTE: PATRICIA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos (cf. 28018759 - Manifestação (minuta de assinatura)). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado 

acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Ademais, expeça-se o alvará para levantamento 

dos valores depositados judicialmente no id. 28461616 - Documento de 

comprovação (comprovante), a ser transferido para a conta bancária 

informada pela requerente no Id. 28675320 - Manifestação 

(LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PATRICIA BARBOSA). Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/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 SENTENÇA Processo: 

1000300-30.2019.8.11.0055. REQUERENTE: RODRIGO GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Alega a parte autora que a negativação é indevida, uma 

vez que, realizou o devido cancelamento de sua conta na data 

20/06/2018, ocasião na qual o efetivo cancelamento ocorreria em até 2 

(dois) dias uteis, motivo pelo qual requer seja declarado inexistente o 

débito e indenização por danos morais. Foi deferida tutela antecipada para 

que a reclamada exclua o nome do requerente dos cadastros de 

inadimplentes. A parte reclamada, por sua vez, alega que não há registro 

de cancelamento e, portanto, sustenta que a negativação é devida. 

Requer a improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos 

autos verifica-se que o requerente comprovou que solicitou o 

cancelamento de seu plano pós-pago na data de 20/06/2018, conforme 

documentação anexa na inicial sob os id. 18359050 - Documento de 

comprovação (Cancelamento Automatico) e Id. 18359057 - Documento de 

comprovação (protocolo cancelamento20180620105249). Contudo, 

mesmo ocorrendo a solicitação do cancelamento em 20/06/2018 a 

requerida realizou a inclusão do nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes por débitos correspondentes aos meses de 07/2018, 

08/2018 e 09/2018, ou seja, em período posterior ao pedido de 

cancelamento. Embora alegue ser devido os débitos gerados após a data 

do cancelamento, não anexa histórico de utilização do período acima. Ora, 

a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 
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consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Contudo, não é 

possível verificar se trata-se de única negativação para análise da 

incidência da súmula 385 do STJ tendo em vista que o requerente não 

anexa extrato emitido junto aos Órgãos de Cadastro de Inadimplentes. 

Neste sentido, o dano moral se caracteriza pela falha na prestação de 

serviços pela cobrança e inclusão indevida de serviço já cancelado. 

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$ 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, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito objeto do litígio, confirmando-se a tutela antecipada 

já deferida, e CONDENAR empresa reclamada ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento negativação e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o processo com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ratifico e 

torno definitivo os termos da liminar concedida. 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 SILVA JESUS CAETANO 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CATIUCIA COSTA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000545-41.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LAURA CATIUCIA COSTA 

MATOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Após regular tramitação 

processual, a requerente e a requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A em petição conjunta noticiaram a composição amigável 

frente ao litígio constante dos presentes autos (Id. 21032948 - Outros 

documentos (Minuta)), o qual foi devidamente homologado, (Id. 21757468 - 

Sentença ). Contudo, o acordo foi entabulado somente entre as partes 

acima citadas, situação na qual a requerente manifesta pelo 

prosseguimento do feito em relação a requerida BOA VISTA SERVIÇOS 

S.A. Fundamento e decido. O reclamante propôs a presente ação, 

pugnando por indenização referente a danos morais, visto suposta 

omissão de cumprimento de conduta descrita como obrigatória em lei pelo 

órgão de proteção ao crédito ora reclamado. Alega o reclamante que, não 

recebeu em seu endereço a notificação de inscrição de seu nome em lista 

de maus pagadores, conforme prescreve o art. 43, §2º, do CDC, o que 

teria lhe causado danos morais passíveis de reparação. No mérito, a 

reclamada sustenta que não houve dano, justamente por ter cumprido 

fielmente com o que diz o art. 43,§2º, do CDC, remetendo ao e-mail 

cadastrado da reclamante em seu banco de dados. Pois bem. 

Compulsando o procedimento, vê-se que é incontroverso ter existido o 

registro do nome do autor em lista de maus pagadores, cingindo-se a 

divergência na não notificação obrigatória imposta pelo art. 43, §2º, do 

CDC. Neste sentido, é possível constatar que a demandada demonstrou 

ter efetivamente notificado a requerente, não havendo falar em 

descumprimento daquilo que prevê o citado artigo de lei. Na impugnação a 

requerente não impugna especificamente o envio da notificação em seu 

e-mail, alegando apenas que é necessária a comunicação prévia sob pena 

de responsabilidade indenizatória, motivo pelo qual tenho que razão não á 

assiste devendo o pedido ser julgado improcedente. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial em face da reclamada 

BOA VISTA SERVIÇOS, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA 

JESUS CAETANO Juíza Leiga Matr ícula 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: 1000808-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE LIMA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1000808-73.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CLEUSA MARIA DE LIMA 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos Etc. Dispensado o 

relatório nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR MÉRITO Noticia a parte 
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reclamante que é cliente da primeira requerida há alguns anos e que ao 

conferir seu extrato bancário percebeu descontos que não tinham sua 

autorização discriminadas como “ASSISCELULAR, PAR.FÁCIL, AVAL 

EMERG. CREDITO”, no valor total de R$ 1.076,31 (um mil setenta e seis 

reais e trinta e um centavos), razão pela qual requereu que fosse 

realizada a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por 

danos morais. A reclamada alega que os descontos são devidos e são 

originários da contratação, de forma eletrônica, com senha intransferível, 

deixando, contudo, de instruir os autos com documentos que demonstrem 

a legalidade dos descontos. Isso porque embora a reclamada alegue que a 

contratação foi realizada de forma eletrônica, deveria esta fazer prova do 

alegado anexando aos autos o contrato, o histórico de utilização, e em 

caso de ter ocorrido por telefone de anexar o áudio da contratação 

demonstrando a relação contratual, ônus que lhe incumbia. Sendo parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada 

a comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem 

aos descontos na folha de pagamento da parte reclamante, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, cumpre à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo 

a assinatura da reclamante, ou áudio da contratação, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Pois bem. Compulsando os 

autos, vê-se que a reclamada deixou de anexar cópia do contrato e 

comprovar a legalidade dos descontos no valor acima de R$ 24,90 (vinte e 

quatro reais e noventa centavos) mensais, o qual resultaram em 

descontos que se iniciaram no mês 09/2015, e permaneceram nos anos 

de 2016, 2017 e 2018, e até o momento não há informação se ainda 

perduram os descontos. Neste sentido, tenho que houve falha na 

prestação de serviço pelas reclamadas, na medida em que a primeira 

reclamada realizou os descontos na função débito automático sem 

qualquer autorização do requerente, e, a segunda reclamada que solicitou 

os descontos sem qualquer relação contratual entre as partes, devendo 

desta forma ressarcir em dobro pelos valores descontados. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 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 não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Por outro lado, o requerente fez prova do fato constitutivo do 

seu direito e da veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

das reclamadas. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. Dessa forma, resta evidente a ocorrência 

de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico Ademais, tendo em vista a comprovação 

dos descontos realizados junto a conta da requerente (Id. 20425118 - 

Documento de comprovação (9. Consulta descontos Emitido pelo banco 

bradesco)), a restituição é devida. DISPOSITIVO: Diante do breve exposto, 

com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as 

reclamadas, de forma solidaria, 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. RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito referente a cobrança indevida discutida nestes autos. Mantenho a 

liminar concedida em todos os seus fundamentos. Por fim, CONDENAR as 

reclamadas, de forma solidária, a restituir à parte reclamante todos os 

valores indevidamente descontados em sua conta, que totalizam o valor 

de R$ 1.076,31 (um mil setenta e seis reais e trinta e um 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 e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JETRO SANCAO SGUAREZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1001124-86.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JETRO SANCAO SGUAREZI - 

ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 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 [i]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. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 
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o consumo de energia elétrica do(a) autor(a). Defende que a incidência de 

ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, 

sem levar em consideração que, para a TUSD e a TUST estarem na base 

de cálculo já houve energia elétrica efetivamente consumida. Assim, 

requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da 

cobrança, bem como para que seja determinada a restituição dos valores 

que reputa terem sido pagos indevidamente em razão da alardeada 

ilegalidade. O promovido em sua defesa requer a inépcia da inicial por 

existirem PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da 

INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir 

o indébito sem antes anular o lançamento regularmente efetuado, razão 

pela qual a ação a ser proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. 

No mérito, requer a improcedência dos pedidos, dissertando acerca da 

legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de 

distribuição – TUSD, a tarifa de uso do sistema de transmissão – TUST e 

os encargos setoriais. Sustenta também a impossibilidade da repetição de 

indébito em virtude da cobrança ser realizada em conformidade com 

legislação vigente. Deixo de acolher a preliminar arguida por entender ser 

legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo se falar 

em inadequação do meio escolhido. A nomenclatura da ação é 

absolutamente irrelevante. Embora a não tenha nominado como ação 

anulatória, é evidente que o provimento pretendido tem cunho declaratório 

negativo, porque visa a desconstituição do crédito tributário em questão. 

No mérito divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em obter 

a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de 

ICMS nas transações de energia, bem como a repetição do indébito 

acrescido de juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) 

anos anteriores a propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, 

improcedem os pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência 

contratada representa energia que não necessariamente circula no local 

do consumo, não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a 

energia não passar a rede de transmissão para o estabelecimento do 

consumidor, uma vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do 

fato gerador – circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, 

concretamente, a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em 

análise, nas faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja 

cobrança da chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a 

energia elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou 

seja, inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado 

menos energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de 

consumidor pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada 

“demanda de potência contratada”, a qual comumente é posta à 

disposição de consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à 

inclusão das rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e 

distribuição (TUST) na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos 

do art. 155, XII, e art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, 

especificamente no art. 9º, § 1º, II, define a base de cálculo do referido 

imposto da seguinte forma: Art. 9º – A adoção do regime de substituição 

tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. § 1º – A responsabilidade a que se 

refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou 

distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, 

na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do 

imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo 

seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, 

assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa 

operação - grifei . Como se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço 

praticado na operação final, incluídas, portanto, as tarifas de transmissão 

e de distribuição. A irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da 

forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de 

que o imposto deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente 

consumida e não sobre os demais componentes, tais como: distribuição, 

transmissão, encargos e tributos. A matéria não é pacífica na 

jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada 

pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, 

definitivamente, entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 

1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 
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disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 
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distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (... 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. 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 [1] – Agravo regimental 

no recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra 

decisão proferida pelo relator Ministro Olindo Menezes que deu provimento 

ao recurso especial para julgar procedente o pedido formulado na ação 

mandamental afastando a incidência do ICMS sobre os valores relativos à 

tarifa de uso do sistema de distribuição – TUSD. [i] [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. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o 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, arquivem-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: 1002335-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002335-94.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MARCIO DE ANDRADE 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

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 
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Lei nº. 9.099/95. A reclamada em contestação alega em sede preliminar 

incompetência do juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, contudo rejeito a preliminar arguida, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 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. 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. 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 discutido. Verifica-se que o requerido deixou de 

aportar ao feito qualquer documento hábil para demonstrar a existência de 

negócio jurídico pactuado entre as partes, e consequentemente não 

comprova a legalidade da negativação. 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 

discutido nestes autos; 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 

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: 1001516-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS PEREIRA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001516-26.2019.8.11.0055. REQUERENTE: DENNYS PEREIRA ARRAIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No caso 

sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. MÉRITO. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 
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que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte 

reclamada. No entanto, a reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos, tais como ficha 

cadastral do cliente e histórico de consumo e de conta paga, que 

demonstram a relação contratual, bem como os débitos da parte autora. 

De acordo com as provas dos autos, constam pagamentos. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no 

caso em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar 

algumas as prestações. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 85,06(oitenta e 

cinco reais e seis centavos). Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido formulado na inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 

85,06(oitenta e cinco reais e seis centavos)a favor da reclamada, valor 

esse acrescido de juros de 1% ao mês e corrigido monetariamente (INPC) 

a partir do vencimento de cada fatura e pela extinção 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). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002035-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA PENHA BROSOROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$580,73 

(Quinhentos e oitenta reais e setenta e três 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$167,33 (Cento 

e sessenta e sete reais e trinta e três 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003200-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(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$608,00 

(Seiscentos e oito reais), 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$194,60 (Cento e noventa e quatro reais e 

sessenta 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: 1001182-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. -. M. (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$695,39 

(Seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e nove 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$281,99 

(Duzentos e oitenta e um reais e noventa 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GUEDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO ALVES OAB - GO0027263A 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (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$128,67 (Cento e 

vinte e oito reais e sessenta e sete 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000634-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAGOTTO (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerenete, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$584,06 

(Quinhentos e oitenta e quatro reais e seis 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$170,66 (Cento 

e setenta reais e sessenta e seis centavos)para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000955-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS (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 e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,12 (Cento 

e quarenta e nove reais e doze centavos)para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAZUCH & DALL AGNOL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DEORR (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$564,63 

(Quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três 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$151,23 (Cento 

e cinquenta e um reais e vinte e três 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000319-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI (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$682,41 

(Seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta 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$269,01 

(Duzentos e sessenta e nove reais e um centavo) 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
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Processo Número: 1003211-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DEORR (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 e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,12 (Cento 

e quarenta e nove reais e doze centavos)para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001309-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(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$650,69 

(Seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove 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$237,29 

(Duzentos e trinta e sete reais e vinte 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004842-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE SILVA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (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$794,68 

(Setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito 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$381,28 

(Trezentos e oitenta e um 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 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-82.2020.8.11.0045

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:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000445-82.2020.8.11.0045 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 06/07/2020, às 

15h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000453-59.2020.8.11.0045 AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 

II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 06/07/2020, 

às 16h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001097-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

DAVID DOUGLAS BENVINDO DA SILVA OAB - 055.567.601-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GENEON PINTO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001097-02.2020.8.11.0045 REPRESENTANTE: DAVID DOUGLAS 

BENVINDO DA SILVA REQUERIDO: FABIO GENEON PINTO LIMA Vistos, 

etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 27/04/2020, às 14h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida 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). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IX. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). X. Intime-se. XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. XII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000969-79.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA REU: MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos, etc. 

I. De proêmio, verifica-se que apesar do cadastro da lide constar a classe 

como sendo "Monitória", conforme se dessume da inicial trata-se de Ação 

de Cobrança, de modo que altere-se a classe para "Procedimento Comum 

Cível". II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

27/04/2020, às 15h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 

219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; b. Do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, 

e havendo desinteresse na realização da audiência — que deverá ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, 

para cada um dos réus, será a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. IV. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes 

devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VII. O não comparecimento 

injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência somente não se 
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realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004740-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004386-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000365-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. D. S. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO 

PRAZO SE MANIFESTE ACERCA DA COTA MINISTERIAL APORTADA AO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004897-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - 018.936.231-65 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA COTA MINISTERIAL APORTADA AO 

FEITO.

Ofício Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003657-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Ofício n.º 153/2020 Dados do processo: Processo: 

1003657-48.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 620,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[Adimplemento e Extinção, 

Pagamento, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Liminar, Depoimento]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ Parte Ré: REU: DESCONHECIDO 

Assunto: Requisita providências Prezado(a) Senhor(a): Requisito a Vossa 

Senhoria, para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com a retirada do 

nome do Autor do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - CCF, 

bem como informe acerca da possibilidade de identificação do depositante 

do cheque responsável pelo inclusão do nome do Requerente no referido 

cadastro, sob pena de responsabilização criminal por crime de 

desobediência, e imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia. 

Seguem anexas cópias das peças necessárias a instrução do presente ( 

cópia dos documentos do Autor, da cártula de cheque e da consulta dos 

órgão de proteção ao crédito). Atenciosamente, Lucas do Rio Verde MT, 

30 de março de 2020. Cássio Luis Furim Juiz de Direito Ao Ilmo Sr. Gerente 

do Banco Itaú SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001576-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO PELO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001576-92.2020.8.11.0045 REQUERENTE: GERMANO PELO DE MELO 

Vistos, etc. I. De proêmio, verifica-se que a parte Requerente pretende a 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores retidos junto a 

Caixa Econômica Federal deixados pelo “de cujus” Aldemir Tomaz Melo. II. 

Ademais, necessário consignar que para além do Autor, a Senhora 

Guiomar Tomaz de Melo também é interessada quanto ao objeto da lide, 

porquanto é casada em comunhão de bens com o Requerente, bem como 

genitora do “de cujus”. III. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. IV. Oficie-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, solicitando informações sobre a existência de dependentes 

habilitados em nome do Senhor Aldenir Tomaz Melo, o que deverá ser 

informado no prazo de 15 (quinze) dias. V. Requisitem-se informações ao 

gerente da agência local da Caixa Econômica Federal, acerca de saldo em 

nome do “de cujus” referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, do Fundo de Participação PIS-PASEP e de conta bancária, o que 

deverá ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de crime de 

desobediência. VI. Requisitem-se também, informações ao gerente da 

agência local dos Bancos Bradesco, Itáu, Santander, e do Brasil, e das 

Cooperativas Sicredi, Sicoob, e Unicred, acerca de saldo bancário em 

nome do “de cujus”, o que deverá ser informado no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de crime de desobediência. VII. Com o aporte aos autos 

das respostas, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. VIII. Após, conclusos para deliberação. IX. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. X. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001596-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ARAUJO AFONSO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 1 5 9 6 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THALES 

ARAUJO AFONSO - ME Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de 

modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000894-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL FOGACA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001597-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES ARAUJO AFONSO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 1 5 9 7 - 6 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THALES 

ARAUJO AFONSO - ME Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de 

modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003024-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NEUMEISTER JACONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.O acórdão juntado nos autos pela exequente refere-se a 

decisão do e. TJMT que declinou a competência ao e. TRF1. Intime-se a 

exequente para juntar aos autos cópia do acórdão proferido pelo e. TRF1 

quando do julgamento da apelação (vide referencia da apelação na 

certidão de trânsito em julgado juntada com a inicial). II.APÓS, havendo 

demonstrativo discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do 

CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001618-44.2020.8.11.0045 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia 

arrecada e do devido comprovante de pagamento, de modo que nos 

termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação 

dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003576-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Expeça-se ofício ao gerente do executivo do INSS em 

Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de cientificá-lo que o descumprimento da 

determinação imposta na sentença/acórdão implicará em multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 

do CP), sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo 

público (art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, 

improbidade administrativa (ar. 10, caput, da LIA). II.Instrua o ofício com 

cópia da sentença e do acórdão. III.No mais, aguarde-se a implantação do 

benefício a fim de que a parte apresente demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (relativo às prestações atrasadas). IV.Cumpra-se. 

Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001509-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTINA DE ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001509-30.2020.8.11.0045 REQUERENTE: JUNIOR BRANDINI REQUERIDO: 

DANIELE CRISTINA DE ALMEIDA LOPES Vistos, etc. I. De proêmio, em 

virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme 

ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro a 

solicitação de sigilo realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. 

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar 

no prazo legal. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001602-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARILTO JOSE PEREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY NAMUR REIS PEREIRA OAB - PR87855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR GAIER 61691909068 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001602-90.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ARILTO JOSE PEREIRA - ME REU: 

JUNIOR CESAR GAIER 61691909068 Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Defiro o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de 

mudança da situação fático-econômica descrita na inicial. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GP MT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

GP IMPORTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001172-41.2020.8.11.0045 AUTOR(A): GP MT COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP, GP IMPORTS COMERCIO DE 

PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA REU: LUCAS LUBE 

AUTOCENTER LTDA - ME Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se 

a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, 

de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001171-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001171-56.2020.8.11.0045 AUTOR(A): THAYANE APARECIDA DE 

SOUZA REU: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. I. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. II. No que concerne a 

consignação em pagamento, determino a emissão das guias de depósito, a 

fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 542, 

inciso I, do Código de Processo Civil. III. Após, cite-se a parte Requerida 

para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, observando-se, imperiosamente, o disposto no art. 546, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. IV. Por oportuno, a alegação de que o 

depósito não é integral só será admissível se a parte Requerida indicar o 

montante que entende devido (CPC, art. 544, IV). V. Alegada a 

insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende devido, ao 

Autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

intimação (CPC, art. 545). VI. Por outro lado, poderá a parte Requerida 

levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação 

parcial da parte Requerente, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvertida (art. 545, § 1º, do CPC). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001279-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001279-85.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: JULIANA OLIVEIRA NEVES 

EXECUTADO: AGNALDO PEREIRA NEVES Vistos, etc. I. De proêmio, 

verifica-se que a parte Exequente pretende executar acordo homologado 

junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 

todavia, deixou de acostar aos autos o a sentença homologatória, 

documentação referente ao imóvel, uma vez que o contrato disposto no id. 

n. 30070696 se apresentado incompleto, bem como os documentos 

pessoais. II. Ademais, quando da juntada de documentos pela Exequente, 

metade se encontra disponível no momento que a lide é baixada 

(“download”), e a outra metade apresenta erro, com a seguinte 

mensagem: “Atenção Por motivo técnico, este documento não pode ser 

adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo 

pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.” Nestes 

termos, necessário a correção das juntadas pela parte Exequente, 

devendo ser guardada estrita observância ao disciplinado nos arts. 26, § 

2, e 32, § 5º, da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018, com 

redação “in verbis”: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a 

identificação da classe processual, o preenchimento dos dados 

estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 2º O peticionamento inicial 
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e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto 

interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format 

(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante.” “Art. 32. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 5º Quando a 

forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à 

prestação jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, 

poderá o magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão 

dos anteriormente juntados.” (Sem grifos no original). No caso dos autos, 

vislumbro erro quanto aos documentos “Procuração” (id. n. 30070693), 

“Acordo Juliana” (id. n. 30070694) e “Contrato Casa Juliana” (id. n. 

30070696), os quais devem ser novamente e devidamente anexados, 

seguindo o padrão adequado, permitindo a análise quando do “download” 

do processo. III. Desta forma, intime-se a parte Exequente para emendar a 

inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a 

fim de: a) juntar aos autos a sentença homologatória, documentação 

referente ao imóvel e documentos pessoais; b) promover a juntada 

adequada dos documentos “Procuração” (id. n. 30070693), “Acordo 

Juliana” (id. n. 30070694) e “Contrato Casa Juliana” (id. n. 30070696). IV. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1001619-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RENATO PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001619-29.2020.8.11.0045 AUTOR(A): HILARIO RENATO PICCINI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO Vistos, etc. I. 

Trata-se de Ação Civil Pública c.c. Declaração de Nulidade proposta por 

Hilário Renato Piccini em desfavor do Estado do Mato Grosso, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico – SEDEC e Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA. II. Do compulso dos 

autos, verifica-se que ao propor a presente demanda, a parte Requerente 

não juntou a integralidade do Termo de Compromisso disposto no id. n. 

30720572, acostando somente uma lauda. III. Consta, também, na exordial 

informação de que o Autor firmou acordo extrajudicial com o Estado de 

Mato Grosso para realização de pesquisa científica acerca da medida 

fitossanitária ora debatida, e que fora posteriormente multado por 

descumprir a Instrução Normativa n. 002/2015 (id. n. 30720564-Pág. 3/4). 

Todavia, referida documentação não consta nos autos, considerando a 

juntada de somente uma lauda do Termo de Compromisso disposto no id. 

n. 30720572, sendo que o Ofício PRES. n. 149/2020, comunica o 

indeferimento do pedido formulado pela Fundação Rio Verde, vide id. n. 

30720578. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, 

necessário que a parte Autora preste os devidos esclarecimentos acerca 

do acordo judicial narrado, inclusive com juntada de documentação 

pertinente. IV. Ademais, na própria petição vestibular a parte Requerente 

postula pela intervenção judicial para garantia da continuidade da pesquisa 

(id. n. 30720654-Pág. 4), todavia, sobredito requerimento não consta no rol 

dos pedidos dispostos nas páginas 27/29 do id. n. 30720564, cujo ponto 

deve ser igualmente esclarecido, sob pena de não conhecimento. V. Desta 

forma, intime-se a parte Autora para emendar a inicial, nos termos dos 

arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: a) juntar aos autos a integralidade do Termo de 

Compromisso disposto no id. n. 30720572; b) prestar os esclarecimentos 

elencados nos itens “III” e “IV” da presente decisão, inclusive mediante 

juntada de documentação pertinente. VI. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005210-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

WASHINGTON LUIZ MAYER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001494-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001494-61.2020.8.11.0045 AUTOR: RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS 

REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Trata-se Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Raimunda Cruz Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Consta na 

exordial, que a Autora ao tentar realizar transações comerciais fora 

informada da existência de registro junto aos órgãos de proteção ao 

crédito lançado em seu desfavor. Declara que a inscrição é indevida, uma 

vez que não contraiu a dívida em questão, de modo que postula pela 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela de evidência/urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial, juntou documentos, inclusive consulta do serviço de proteção ao 

crédito, vide id. n. 30454180. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na 

esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. Ademais, 

alterem-se os registros cartorários para fazer constar como Autora 

“Raimunda Cruz Santos”, ante o cadastro indevido realizado na lide. III. Da 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando-se aos autos, depreende-se 

dos documentos acostados à exordial, que a parte Requerente teve seu 

nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida, por 

dívida pretensamente não contraída, demonstrando, assim, a existência de 

cobrança indevida. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 
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alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 

A parte Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da 

contratação em questão, bem como se apresenta em relação de 

desigualdade quando comparada com a parte Requerida, considerando o 

poderio econômico desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa 

posição de superioridade na relação debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a Empresa Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 13/07/2020, às 10h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALCEU BREMBATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de 

urgência em que o autor objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

híbrida, com reconhecimento e averbação de períodos rurais (de 

12/01/1979 a 30/06/1985 e de 02/05/1987 a 19/04/2002), bem como 

reconhecimento e averbação de períodos de atividades urbanas que 

estão anotados em sua CTPS e que não constam em seu CNIS (de 

18/03/1980 a 01/08/1982; de 01/07/1986 a 01/05/1987; e de 01/02/2003 a 

30/05/2003), e também a retificação de alguns períodos constantes em 

seu CNIS, a fim de serem consideradas as datas de término de trabalho 

assinaladas em sua CTPS (referente aos períodos de 01/09/2004 a 

30/04/2005*; 01/06/2007 a 16/06/2012*; e 24/09/2013 a 10/04/2014*). Com 

a inicial vieram documentos. 2. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Do tempo de serviço rural 

Direto ao ponto, registro que a questão relativa ao reconhecimento e 

averbação do período de atividade rural será analisada somente após o 

contraditório e a realização da audiência instrutória. Isso porque, segundo 

a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto 

nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material, há que se provar também pela prova testemunhal o 

período relativo a atividade rural. Do tempo de serviço constante na CTPS 

e não averbado no CNIS O autor sustenta que não constam em seu CNIS 

as anotações relativas aos vínculos de trabalho relativos aos períodos de 

18/03/1980 a 01/08/1982; 01/07/1986 a 01/05/1987; e 01/02/2003 a 

30/05/2003, os quais se encontram anotados em sua CTPS. Analisando os 

resumos de cálculos apresentados pelo INSS no processamento do 

pedido administrativo do autor, verifica-se que tais períodos não foram 

computados. Como é cediço, as anotações da carteira de trabalho gozam 

de presunção "juris tantum" de veracidade e o reconhecimento do tempo 

de serviço não fica impedido por eventual falta de recolhimento das 

contribuições previdenciárias, porquanto o encargo incumbe ao 

empregador, nos termos do art. 30, I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.212/91, 

não se podendo prejudicar o trabalhador pela desídia de seu dirigente 

laboral em honrar seus compromissos junto à Previdência Social, 

competindo à autarquia previdenciária o dever de fiscalizar e exigir o 

cumprimento dessa obrigação legal. Assim, em juízo de cognição sumária 

e sem prejuízo da apuração de eventual fraude (caso alegada), reputo 
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devido o reconhecimento do trabalho laborado nos períodos anotados na 

CTPS do autor e que não constam em seu CNIS e nem foram computados 

como tempo de serviço quando da análise do pedido administrativo. A 

somatória dos referidos períodos (de 18/03/1980 a 01/08/1982; de 

01/07/1986 a 01/05/1987; e de 01/02/2003 a 30/05/2003) resulta no 

acréscimo de 03 anos, 06 meses e 15 dias de tempo de serviço, 

correspondentes a 42 (quarenta e duas) contribuições. Da retificação da 

data final de alguns períodos constantes no CNIS, em observância às 

datas de saída anotadas na CTPS Observando a relação sequencial dos 

vínculos constantes no CNIS previdenciário, o autor pretende a retificação 

dos vínculos identificados na Seq. 3, 5 e 8 (na Seq. 3 - empregador 

Leandro Luiz de Costa, onde consta data de início 01/09/2004 e data fim 

31/12/2004, pretende a retificação da data fim para 30/04/2005; na Seq. 5 

- empregador Antonio Donizete Cavalaro, onde consta data de início 

01/06/2007 e data fim 07/05/2012, pretende a retificação da data fim para 

16/06/2012; e na Seq. 8 - empregador Giaretta Prestação de Serviços 

Agrícolas, onde consta data de início 24/09/2013 e data fim 11/03/2014, 

pretende a retificação da data fim para 10/04/2014). Pelos mesmos 

fundamentos retro citados – presunção "juris tantum" de veracidade das 

anotações da carteira de trabalho, tenho como provável as retificações 

pretendidas, as quais resultam no acréscimo de mais 06 (seis) 

contribuições para fins de carência. Do tempo de contribuição comum 

reconhecido pelo INSS quando da análise do pedido administrativo 

Conforme se infere dos resumos de cálculos e da comunicação de 

decisão relativa ao pedido administrativo, o INSS reconheceu como tempo 

de contribuição comum do autor o período de 13 anos, 03 meses e 24 

dias, correspondente a 159 contribuições mensais. Da concessão da 

tutela de urgência Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Isso 

porque, considerando-se a idade do autor (65 anos) e que a somatória do 

tempo de contribuição comum reconhecido pelo INSS quando da análise do 

pedido administrativo (13 anos, 03 meses e 24 dias, correspondentes a 

159 contribuições) com os acréscimos reconhecidos precariamente nesta 

decisão - referentes aos vínculos de trabalho constante na CTPS e não 

averbado no CNIS (03 anos, 06 meses e 15 dias, correspondentes a 42 

contribuições) e às retificações da data final de alguns períodos 

constantes no CNIS, em observância às datas de saída anotadas na CTPS 

(06 contribuições) - supera a carência exigida para fins de aposentadoria 

por idade (180 meses/contribuições), faz o autor jus ao recebimento de 

aposentadoria por idade. 3. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS a implantação do benefício de 

aposentadoria por idade ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: Dalceu 

Brembatti; b) O benefício concedido: Aposentadoria por idade; c) CPF: 

283.049.009-63; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/06/2020, às 15h00min. Cite-se e intime-se o Instituto 

requerido, a fim de que responda a presente ação, no prazo legal, 

apresentando, desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente 

técnico. A parte autora fica advertida, desde já, que compete ao seu 

respectivo advogado informar ou intimar as testemunhas acerca da data 

da audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por 

carta com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na 

intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). O autor fica intimado, desde já, por intermédio de sua 

advogada Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001187-10.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se de ação previdenciária que visa a obtenção de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Postergo a análise da tutela de 

urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade 

de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão 

do pleito liminar está condicionada à demonstração de elementos que 

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

resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e 

segurança por parte do Juízo para sua concessão. É cediço que a 

presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. Com base neste e outros princípios, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/06/2020, às 

16:00 horas. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000811-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO DELIBERALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000811-24.2020.8.11.0045 REQUERENTE: NATAL APARECIDO 

DELIBERALLI REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Desde já 

designo audiência de conciliação/Mediação para o dia 07 de maio de 2020, 

às 15:30 horas. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem 

como intime-se a parte autora. A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 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 (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 
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dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 18 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004182-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004182-30.2019.8.11.0045 AUTOR(A): FERNANDO AUGUSTO DOS 

SANTOS BATISTA REU: VIVO S/A Vistos, etc. I. Trata-se Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Fernando Augusto dos Santos Batista em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Consta na exordial, que o Autor ao tentar realizar 

transações comerciais fora informado da existência de registro junto aos 

órgãos de proteção ao crédito lançado em seu desfavor. Declara que a 

inscrição é indevida, uma vez que não restou inadimplente com a dívida em 

questão, de modo que postula pela concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência/urgência para retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial (id. n. 22905095), juntou documentos, 

inclusive consulta do serviço de proteção ao crédito, vide id. n. 22905116. 

Decisão no id. n. 23082378, determinando a emenda para apresentação 

do instrumento de procuração, bem como emenda dos fundamentos 

jurídicos do pedido, a qual aportou ao feito no id. n. 24911419. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 do 

Código de Processo Civil, bem como recebo a emenda apresentada no id. 

n. 24911419. III. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida, por dívida pretensamente não 

contraída, demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 

A parte Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da 

contratação em questão, bem como se apresenta em relação de 

desigualdade quando comparada com a parte Requerida, considerando o 

poderio econômico desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa 

posição de superioridade na relação debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a Empresa Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 06/07/2020, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 495 de 527



comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001235-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DE ANDRADE TOBAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Especial de 

Professora proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

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

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para 

que, em tese, tenha a parte autora condições de subsistência. Com base 

neste e outros princípios, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/06/2020, às 15:00 horas. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil, bem como 

para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução, apresentando, 

desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte 

autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado 

informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, 

do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de 

recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Às providências Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARLI KUHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000672-72.2020.8.11.0045 AUTOR(A): LUCIA MARLI KUHN REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

I. Trata-se Ação Revisional de Contrato proposta por Lucia Marli Kuhn em 

desfavor de BV Financeira S.A. – C.F.I. Consta na exordial, que a parte 

Autora firmou com a Requerida contrato de Cédula de Crédito Bancário 

CP/CDC sob o número 391239432, para pagamento em 48 parcelas, no 

valor de R$ 917,00, no tocante a aquisição de veículo. Alegou abusividade 

na cobrança dos juros remuneratórios, ilegalidade na cobrança de taxa de 

avaliação, nulidade da cobrança da taxa de cadastro, ilegalidade da 

cobrança da taxa de registro e venda cassada de capitalização de 

parcela premiavel. Requer a parte Requerente em sede de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência a determinação de abstenção/retirada de 

inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Se 

manifestou também pela concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Postulou ao final pela procedência da ação, com a revisão de 

toda relação contratual e condenação em honorários de sucumbência de 

estilo. Com a inicial, juntou documentos, em especial a Cédula de Crédito 

Bancário CP/CDC n. 391239432 no id. n. 29196308, e Relatório de Taxa de 

Juros emitido pelo Banco Central do Brasil no id. n. 29196311. Despacho 

no id. n. 29444362, determinando a emenda da inicial, para discriminação 

das abusividades, com indicação expressa da cláusula. Emenda à petição 

inicial no id. n. 29996230, mantendo as razões de direito, e requerendo a 

revisão da cláusula n. 5 da relação contratual. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. De 

proêmio, recebo a inicial e emenda à petição inicial apresentadas. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Da Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, a relação contratual entre as 

partes foi estabelecida em 18.09.2018 (id. n. 29196308-Pág. 3), para 

aquisição de bem usado, sendo que decorrido mais de um ano da 

pactuação a parte postulante se insurgiu e buscou auxílio ao judiciário, 

não se vislumbrando, portanto, óbice ao deslinde do feito e 

pronunciamento da parte Requerida antes de qualquer deliberação. 

Ademais, tenho que o postulante teve prévia e inequívoca ciência do valor 

do negócio, no caso representado pelas taxas de juros e valor fixo das 

parcelas, de modo que não justifica-se a alegada urgência, perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, que possibilite a concessão da 

antecipação dos efeitos tutela de urgência. Pelo contrário, da análise do 

contrato veiculado aos autos, denota-se, “a priori”, que os juros 

pactuados guardam observância aos valores de mercado disponibilizados 

pelo Banco Central, conforme Relatório de Taxa de Juros emitido pelo 

Banco Central do Brasil no id. n. 29196311, e acostado aos autos pela 

parte Autora, o que denota conhecimento acerca das taxas de juros 

praticadas no mercado. Para mais, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, a concessão do pleito liminar depende da 

comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: 
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“a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou 

parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, 

amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o 

depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a 

critério do magistrado” Com efeito, na espécie, restaram insatisfeitos os 

mencionados requisitos. Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL 

– DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEPÓSITO INFERIOR AO PACTUADO – NÃO 

AFASTA A MORA e seus efeitos – DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO DO 

VALOR DAS PARCELAS PACTUADAS – CARECE DE UTILIDADE PRÁTICA 

NA DEMANDA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO. A consignação de valor inferior 

ao pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, 

remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos 

cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos 

instrumentos legais para reaver o bem. Para evitar a inclusão do nome 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito e mantê-lo na posse do 

veículo, basta que o mesmo pague regularmente as parcelas no tempo e 

no modo contratado, sem a necessidade de intervenção do Judiciário, 

conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp nº 

1061530/RS e o § 1º do art. 285-B do Código de Processo Civil. Se a 

instituição financeira não está se recusando a receber as parcelas 

contratadas, o deposito integral das parcelas em Juízo carece de utilidade 

pratica na demanda, impossibilitando o seu deferimento. Inexistentes 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua 

manutenção.” (N.U 0038687-10.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016). (Sem grifos no 

original). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DEPÓSITO 

JUDICIAL DAS PARCELAS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS 

DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. I - Não é suficiente que o devedor simplesmente 

ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que 

teria como consequência de seu inadimplemento. II - O próprio Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1112879/PR 

(representativo de controvérsia), considerou que, não apresenta 

abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, 

já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela 

que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice 

encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em 

operações da mesma espécie.” (AI 90744/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Sem grifos no original). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

DEPÓSITO DE DO VALOR INCONTROVERSO – IMPEDIMENTO DE 

INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – LIMINAR – 

DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. É possível, mediante o depósito judicial 

de valor incontroverso da dívida ou oferecer caução idônea, afastar a 

caracterização de mora nas ações revisionais, desde que demonstrada 

verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais 

(STJ AgRg no AREsp 714178 / MS). Desta feita, não se vislumbrando, por 

ora, a presença dos requisitos necessários a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, tenho pelo indeferimento da pretensão postulada em 

sede de tutela de urgência.” (AI 104669/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016). 

(Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não comporta 

maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe. III.1 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 06/07/2020, às 

17h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida 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).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001420-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PAULO TONIAL (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

idade na condição de segurado(a) especial (rural), com pedido de 

concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que o autor (homem) 

possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Por outro lado, exige 

o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício, conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da 

mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo com o entendimento 

traçado pelo STJ em sede de recurso especial representativo da 

controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em que o segurado 

especial completar a idade legal deverá ter preenchido o tempo de 

carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 da Lei nº 

8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 
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requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (STJ - REsp 1.354.098/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBELL 

MARQUES, julgado em 09/09/2015, DJe 10/12/2016).” No caso em exame, 

em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 

142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que o autor completou 60 

(sessenta) anos de idade após o ano de 2011, precisamente em 

20/07/2019, mister a comprovação do período de carência mínimo de 180 

(cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Na 

espécie, além do autor ter juntado notas ficais tendentes a demonstrar o 

exercício da atividade rural, sobressai-se das anotações constantes de 

seu CNIS e de sua CTPS o exercício de atividade rural, na condição de 

empregado rural segurado da previdência social, por tempo superior ao da 

carência exigida. O próprio INSS reconheceu administrativamente o tempo 

de 16 anos, 08 meses e 08 dias de contribuição, conforme consta em 

despacho e resumo de cálculo anexados à inicial. Sendo assim, em juízo 

de cognição sumária e sem prejuízo da revisão da presente decisão após 

a fase instrutória, concluo que os documentos juntados constituem início 

de prova material suficiente para fins de demonstração da probabilidade 

do direito postulado pelo autor. Outrossim, o receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação resta evidenciado pelo caráter alimentar do benefício 

previdenciário. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. MANUTENÇÃO. Havendo prova material idônea e suficiente a 

indicar o exercício de labor rural pela parte autora durante o período de 

carência necessário à concessão da aposentadoria rural por idade e 

havendo verossimilhança e urgência, justificável a manutenção da decisão 

agravada que deferiu a antecipação de tutela, determinando a concessão 

do benefício. (TRF4, AG 0009730-03.2011.404.0000, Quinta Turma, 

Relator Rogerio Favreto, D.E. 22/09/2011)” Ante o exposto, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS a implantação da 

aposentadoria por idade rural em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Vitorino Paulo Tonial; b) O benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural; c) CPF: 431.221.599-53; d) Valor: a calcular; Quanto ao 

rito de tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em 

tese, tenha a parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei 

impõe obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a 

ré possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/07/2020, às 

14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, desde já, que 

compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as testemunhas 

acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser 

realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 

(três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). 

A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001629-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ANTONIO MOREIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa, em que se 

pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de 

urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. Conforme preceitua o 

art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério objetivo a renda 

per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação 

(RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como 

critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por 

considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação 

de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por 

outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser 

entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a 

condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se 

através de outros meios for possível constatar esta condição torna-se 

devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos autos, 

máxime as informações contidas na Folha Resumo do CadÚnico, na CTPS 

e CNIS, e sobretudo a condição social/cultural e etária do autor e de seu 

grupo familiar (idoso, vive sozinho, divorciado e desempregado), entendo 

que se encontra plenamente configurada a situação de miserabilidade 

almejada pelo fim teleológico da norma de regência. Por outro lado, com 

relação à verificação da incapacidade, temos que esta é desnecessária, 

pois, no caso, se trata de pessoa idosa (65 anos), de modo que o critério 

objetivo da idade já se encontra preenchido. Ante o exposto, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que implante o 

benefício de prestação continuada – LOAS à parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome 

do segurado: Lucio Antonio Moreira da Silva; b) O benefício concedido: 

Prestação Continuada - LOAS; c) CPF: 780.014.471-20; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Cientifique ao Gerente do Executivo do INSS em 

Cuiabá-MT (EADJ), que o descumprimento desta determinação implicará 

em multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em configuração de crime de 

desobediência (art. 330 do CP), sem prejuízo do afastamento da 

autoridade recalcitrante do cargo público (artigo 461, §5º, do Código de 

Processo Civil), configurando, ainda, improbidade administrativa (art. 10, 

caput, da LIA). Embora a Lei processual de regência preveja realização de 

audiência de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, 

por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial pelo requerente (artigos 183, 307 do CPC). Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, determino a realização de 

estudo social pelo Setor Social deste juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes sobre o resultado, a fim de que se manifestem em 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001589-91.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERT ROCHA PRETTI (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001589-91.2020.8.11.0045 AUTOR(A): HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS REU: GILBERT ROCHA PRETTI Vistos, etc. I. Do compulso dos 

autos, verifico que merece ser deferido o requerimento de parcelamento 

das despesas processuais, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Nesse sentido as lições de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero: “O juiz pode modular o benefício da assistência 

judiciária gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou 

oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas 

processuais. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Edição, pag. 

183)” II. Ressalte-se, ainda, a redação do § 6º, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil: “§ 6 Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” III. Desse modo, DEFIRO o 

parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas, com 

fulcro no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como intime-se 

a parte Autora para providenciar o pagamento da primeira parcela, no 

prazo legal. IV. Oportuno consignar que o pagamento das despesas 

processuais deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que 

eventual atraso resultará no indeferimento da petição inicial, independente 

de intimação do requerente. V. Após, conclusos para deliberação acerca 

do recebimento da exordial. VI. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001357-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE SOUZA (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:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001357-79.2020.8.11.0045 AUTOR(A): MARCIO PEREIRA DE SOUZA 

REU: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Vistos, etc. I. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Danos Morais 

proposta por Marcio Pereira de Souza em desfavor de Hoepers 

Recuperadora de Crédito S.A. II. Do compulso dos autos, denota-se que 

fora proposta anteriormente idêntica ação, envolvendo as mesmas partes, 

a qual fora extinta sem resolução do mérito, tendo tramitado perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sob o n. 

1002246-38.2017.8.11.0045. III. Assim, o caso em questão proclama 

aplicação do art. 286, II, do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda;” (Sem grifos no original). IV. Diante do exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VI. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001588-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENO SONEGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001588-09.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: BENO SONEGO EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que a 

demanda apresenta como destino do endereçamento a Terceira Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. Desta forma, com fundamento no 

art. 319, I, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Terceira 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004656-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CORREA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária objetivando o recebimento do 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Pela decisão 

proferida no Id 28177508 foi postergada a análise da tutela de urgência 

após a realização da perícia médica ou eventual juntada de novos 

documentos pelo autor. O autor manifestou nos autos juntando diversos 

documentos (laudo para solicitação/autorização de cirurgia, prontuário 

médico, relatório médico, exames de ressonância e atestado) e reiterando 

pela antecipação dos efeitos da tutela. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da 

qualidade de segurado; e (iii) do período de carência necessário. Quanto o 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

apresentado em 08/07/2019 negado pelo motivo de não ter sido 

constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado. Além disso, tal 

condição pode ser evidenciada pelo CNIS juntado aos autos. Por outro 

lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologia(s) que o impede, 

nesse momento, de trabalhar (conforme se extrai dos atestados, exames 

e demais documentos médicos carreados aos autos). Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, 
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no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). a) O nome do segurado: Romildo Correia de Medeiros; b) O 

benefício concedido: Auxílio doença; c) CPF: 002.460.381-36; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Expeça-se o 

necessário à realização da perícia médica determinada na decisão inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LERMES SANTO ALBERTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(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: 

1002283-94.2019.8.11.0045 AUTOR(A): LERMES SANTO ALBERTI REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, à conclusão para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide. Lucas do Rio Verde, 28 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005359-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. M. D. L. (AUTOR(A))

W. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. -. I. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes que a perícia médica da menor 

V.M.M.D.L fora reagendada para o dia 11/05/2020, às 13h10m, a qual será 

realizada na Clínica Hasegawa, situada na Av. Mato Grosso, nº 1.818 – 

Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON ABREU CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes que a perícia médica fora 

reagendada para o dia 11/05/2020, às 12h50m, a qual será realizada na 

Clínica Hasegawa, situada na Av. Mato Grosso, nº 1.818 – Jardim das 

Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004775-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS (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: 

1004775-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DARDO LORENZO BORNIA 

MEDEIROS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Conquanto o instituto requerido tenha se manifestado no id. 

26372493, é certo que em consulta à aba expedientes, o ato citatório não 

restou perfectibilizado, em cumprimento ao despacho de id. 17604384. É 

certo que a movimentação que deve constar no sistema é a de CITAÇÃO, 

tendo em vista que é através de referida movimentação que os 

procuradores da autarquia requerida compreendem a abertura do prazo 

para apresentação de contestação. Assim, visando evitar futuras 

alegações de nulidade, determino a perfectibilização do ato citatório, a ser 

realizado pela secretaria judicial (visto que não é possível via gabinete), 

em cumprimento ao despacho de id. 17604384. Às providências. Lucas do 

Rio Verde, 30 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001662-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERNER HAROLDO KOTHRADE (REQUERIDO)

JACIR ANTONIO BOMBONATTO (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: 

1001662-63 .2020.8 .11 .0045 REQUERENTE:  NOVO TEMPO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: JACIR ANTONIO 

BOMBONATTO, WERNER HAROLDO KOTHRADE Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, via advogado constituído, para juntar aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/TJMT, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 30 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005607-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO A. DUARTE - ME (EXEQUENTE)

RENATO ANTONIO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANEI DE LOURDES DEI PIVA (EXECUTADO)

NILSON SILVA PIVA (EXECUTADO)

FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA (EXECUTADO)

NIVALDO PIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005607-92.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: RENATO A. DUARTE - ME, 

RENATO ANTONIO DUARTE EXECUTADO: NILSON SILVA PIVA, EVANEI 

DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA 

Vistos etc. Diante do requerimento formulado pelo exequente no ID. 

30401941, bem como ante a Portaria-Conjunta nº 249/2020, a qual instituiu 

o regime obrigatório de teletrabalho em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

autorizo, excepcionalmente, o envio do vídeo ao e-mail 

Lucas.2civel@tjmt.jus.br, devendo a Gestora Judicial proceder à juntada 

aos autos, mediante certidão. Intimem-se. Lucas do Rio Verde, 30 de 

março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001428-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA BATISTA JACONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-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))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001428-23.2016.8.11.0045 AUTOR(A): ERCILIA BATISTA JACONE REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Intime-se a exequente acerca da petição 

acostada ao Id.30712432. Após, à conclusão. Lucas do Rio Verde, 30 de 

março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MASSAHITO ASAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(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))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000496-30.2019.8.11.0045 AUTOR(A): NELSON MASSAHITO ASAHIDE 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando objetivamente os fatos que desejam demonstrar, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias. Após, à conclusão para saneamento do feito 

Lucas do Rio Verde, 30 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003546-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (AUTOR(A))

LETICIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003546-98.2018.8.11.0045 AUTOR(A): L. R. M., LETICIA RODRIGUES DA 

SILVA REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Trata-se de ação 

por danos materiais c/c indenização por danos morais, ajuizada por Lanna 

Rodrigues Muniz e outro em face de Latam Airlines Group S/A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo a 

carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que já 

houve o ressarcimento das despesas das autoras, e a adequação do polo 

passivo. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido (Id. 15970544). 

Oportunizada às partes a especificação de provas (Id. 17551983), a 

autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 20820167) e a 

requerida pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 20904613). É o 

relatório. Decido. A requerida aduziu, preliminarmente, a inadequação do 

polo passivo, ante a confusão do grupo Latam Airlines Group S/A com a 

pessoa jurídica correta. Tendo em vista que, apesar das alegações da 

empresa, restou incontroverso que o grupo é responsável pelo serviço de 

transporte aéreo, sendo certo que a alteração pretendida não implicará 

nenhum resultado prático à empresa, INDEFIRO o pleito. Quanto à alegação 

de carência de ação por falta de interesses de agir, sob o argumento de 

que as autoras já teriam sido ressarcidas da despesa decorrente do 

overbooking, entendo que, diante da informação diversa das autoras, de 

que não foram reembolsadas, resta prejudicada tal arguição, vez que 

passa a se confundir com o próprio mérito. Quanto à fixação dos pontos 

controvertidos, é certo que restou incontroversa a ocorrência de 

overbooking e o consequente atraso na prestação do serviço. Por outro 

lado, as autoras negam que tenham sido reembolsadas pela companhia 

aérea. Dessa forma, fixo como pontos controvertidos a realização do 

devido reembolso às autoras, nos termos da Resolução ANAC n.º 

400/2016, 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. Portanto, 

defiro a inversão parcial do ônus da prova e determino à requerida que 

apresente documentos hábeis a comprovar o devido reembolso de gastos 

às autoras, no prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, quanto à 

ocorrência de dano moral, por se tratar de sentimento pessoal e íntimo, 

incumbe às autoras a produção de prova, indicando objetivamente sua 

ocorrência, também no 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 27 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002521-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SOUZA MIRANDA (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: 

1002521-16.2019.8.11.0045 REQUERENTE: EDVALDO SOUZA MIRANDA 

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 Edvaldo Souza 

Miranda em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e que preenche 

os requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela de urgência e determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 21450879). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 30235986). O requerente 

impugnou a resposta à inicial (ID 30535217). O laudo da perícia médica 
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realizada com a parte autora foi juntado aos autos (ID 28045781, 

28045780 e 28045779), tendo o requerente pugnado pelo julgamento 

procedente dos pedidos e o requerido nada deixou transcorrer “in albis” o 

prazo de manifestação. 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 incapacitado 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 restou demonstrado pela documentação de ID 

20437636, 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 

entesopatia dos trocanteres e tuberosidade isquiática, coxartrose e 

artropatia sacroiliaca bilateral, que implicam incapacidade para as 

atividades rotineiramente exercidas por ele (ID 28045781, 28045780 e 

28045779). Consta do laudo pericial, ainda, a impossibilidade de 

reabilitação do requerente ante sua incapacidade laborativa total e 

permanente, razão pela qual se impõe o reconhecimento de 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. Nesse contexto, garante a lei que se a segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no pagamento de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (28.02.2019), devendo 

implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Consigno que a correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tópico síntese do 

julgado: a) nome do segurado: Edvaldo Souza Miranda; 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: 

28.02.2019 (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: 1000953-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO GOMES DA SILVA (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: 

1000953-96.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BERNARDO GOMES DA SILVA 

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 Bernardo Gomes 

da Silva 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 

deferido o pleito liminar, bem como determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 12301886). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 12641752). A parte autora 

impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados (ID 12733894). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 18554547, 18554551 e 18554559), 

tendo a parte requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 

19908263, e a parte requerida permanecido inerte, a despeito de 

devidamente intimada para se manifestar (ID 23482081). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitada 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 
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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 (12179548, p. 16/20), que 

também comprova a carência necessária para a concessão do benefício 

ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial acostado 

aos autos comprova que o requerente sofre de artropatia degenerativa 

acromioclavicular, rotura completa do supraespinhal e outras 

enfermidades, que implicam incapacidade para as atividades 

rotineiramente exercidas por ele (ID 18554547, 18554551 e 18554559). 

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 (16.10.2017), 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): Bernardo 

Gomes da Silva; 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: 16.10.2017 (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: 1002824-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FREITAS DE NOVAES (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: 

1002824-64.2018.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO SERGIO FREITAS DE 

NOVAES 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 Paulo Sérgio 

Freitas de Novaes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e que preenche 

os requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 14191638). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos e reconhecimento da prescrição 

quinquenal (ID 15775218). O requerente impugnou a resposta à inicial (ID 

16072413). O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi 

juntado aos autos (ID 17349388, 17349387 e 17349386), tendo o 

requerente pugnado pelo julgamento antecipado do mérito e o requerido 

deixou transcorrer “in albis” o prazo de manifestação. 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 incapacitado 

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 

restou demonstrada pela documentação de ID 14152385, 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 defeito de coagulação não 

especificado, hipertensão essencial, transtornos da valva aórtica, embolia 

e trombose venosas, gonartrose, transtorno da rótula dentre outros, que 

implicam incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ele 

(ID 17349388, 17349387 e 17349386). Consta do laudo pericial, ainda, a 

impossibilidade de reabilitação do requerente ante sua incapacidade 

laborativa total e permanente, razão pela qual se impõe o reconhecimento 

de impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. Nesse contexto, garante a lei que se a segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentadoria 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 de 

prorrogação de benefício (16.07.2018), devendo implantar o benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias. Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos. 

Consigno que a correção monetária deve ser feita com base nos índices 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à 

razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% 

ao mês, a partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, 

consoante Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas 

processuais nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 
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direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: Paulo Sergio Freitas de 

Novaes; 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: 16.07.2018 (data do requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 27 

de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES CORTES OAB - 473.213.429-72 (REPRESENTANTE)

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 

1000168-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): A. C. C. T. REPRESENTANTE: 

FRANCISCA ALVES CORTES REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA 

CAROLINA CORTES TOSETTO, menor de idade, representada por 

FRANCISCA ALVES CORTES, em face de TAM Linhas Aéreas S/A. Aduz 

a parte reclamante, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à 

empresa requerida, trecho Cuiabá/MT – Joinville/SC, para o dia 27/09/2018, 

com previsão de chegada às 14h27, entretanto, em razão de atraso na 

partida de Cuiabá, perdeu a conexão em São Paulo, o que implicou 4h30 

de atraso em seu destino final. Realizada audiência no CEJUSC, a tentativa 

de acordo restou infrutífera. A requerida apresentou contestação no Id. 

22322199, pugnando pela improcedência do pedido. A impugnação à 

contestação consta do Id. 22398909. Oportunizada às partes a 

especificação de provas (Id. 22964053), ambas pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (Ids. 24139764 e 24784609). É o relatório. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Deve-se anotar que a 

relação estabelecida pelas partes é de consumo, e está inserida no âmbito 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, portanto, deve ser 

regida por suas normas. Assim, 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. Ainda assim, é certo que incumbe 

à parte autora a demonstração da ocorrência de fato suficientemente hábil 

a causar abalo que implique dano moral, o que não ocorreu, consoante 

passo a analisar. No caso em tela, a autora alega ter sofrido abalo 

emocional em razão do atraso no transporte aéreo, tendo aduzido, in 

verbis: O voo contratado pela Requerente estava com previsão de 

chegada a cidade de Joinville às 14:27 (horário local de Joinville) do dia 

27/09/2018, no entanto, chegou somente aproximadamente19:00 (horário 

local de Joinville), ou seja, após 4 horas e 30 minutos de atraso. O dano 

decorrente do fato ocorrido não foi só pelo simples fato do atraso de mais 

de 4horas, mas, sim, pela falta de respeito que empresas de grande porte, 

como a do caso em tela, usurpam de sua condição favorável contra o 

consumidor, limitando este a humilhação e a impotência devido a sua 

condição de hipossuficiência, ofendendo a dignidade da pessoa humana. 

(Id. 17470162, p´g. 03) Verifica-se, portanto, que a autora pretende a 

condenação da empresa pela compensação do dano moral decorrente do 

atraso na prestação do serviço, entretanto, não indica qualquer fato 

específico, além do atraso em si, hábil a demonstrar a configuração do 

efetivo dano. É certo que o fato de a parte autora ter suportado atraso em 

vôo doméstico, de pouco mais de quatro horas, sem que tenha sido 

alegado qualquer prejuízo adicional, não passou de mero dissabor, comum 

da vida cotidiana. Não se pode negar que a situação vivida pela autora 

trouxe incômodo e percalços, entretanto, verifico que os fatos não foram 

suficientes a fundamentar indenização por dano moral, vez que sua 

ocorrência precisa ser demonstrada de forma objetiva, não sendo 

presumível. Nesse sentido, transcrevo julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 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 (RECURSO ESPECIAL Nº 

1.796.716 - MG 2018/0166098-4, RELATORA MIN, NANCY ANDRIGHI) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO 

DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A 

OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE 

FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO 

IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão 

reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na 

prestação do serviço – atraso em voo doméstico de aproximadamente oito 

horas – causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral 

não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem 

todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano 

moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a 

esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí 

porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o 

mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral.3. Partindo-se da premissa de que o 

dano moral é sempre presumido – in re ipsa (ínsito à própria ofensa) –, 

cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se 

há ou não dano moral indenizável.4. No caso em exame, tanto o Juízo de 

piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do 

voo – que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas –, não 

ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa 

não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas 

para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia 

aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do 

dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até 

Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não 

há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de 

ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.5. O aborrecimento, sem 

consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – 

notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos –, é 

insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende 

da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do 

magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 

Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a 

dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à 
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normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Precedentes.6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, 

forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à 

reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem 

maiores consequências, de menos de oito horas – que não é considerado 

significativo –, havendo a companhia aérea oferecido alternativas 

razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.246 - RS 2011/0113658-0) 

Destarte, no caso em tela, para se configurar o dano moral, deveria a 

requerente demonstrar a ocorrência de algum prejuízo adicional além do 

atraso, por si só, o que sequer fora alegado nos autos. Destaca-se que o 

dano moral, à luz da Constituição da República, decorre da agressão à 

dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita 

agressão, não basta qualquer contrariedade. Portanto, entendo que a 

situação concreta não configurou efetiva lesão à honra ou à 

personalidade da parte autora, não merecendo acolhida a pretensão 

indenizatória. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de seu mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá 

suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita. Intimem-se. 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Lucas do Rio Verde, 30 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001579-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA (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: 1001880-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001052-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA MENDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001052-95.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez com base, 

exclusivamente, em atestados médicos particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1.º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que seja submetida ao exame médico. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos, indiquem 

assistentes técnicos e arguam o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Apresento os dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo 

da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelo ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – 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) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início 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? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 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 ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 
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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. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados 

pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão logo 

apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Concedo à parte requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001102-58.2019.8.11.0045. Deixo de homologar o termo de 

acordo juntado aos autos, haja vista a ausência de assinatura do 

executado e a informação de não cumprimento. Indefiro do pedido de 

penhora de bens via sistema Bacenjud, visto que ainda não ocorreu a 

citação. Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, devendo informar o endereço 

completo do executado, para fins de viabilizar a expedição de mandado 

(cnf. Id. 24319726). Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003575-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001126-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE MAO DE OBRA BRASNORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001289-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MUNARETTO (REQUERIDO)

IVAIR DAMBROS REOLON (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001142-06.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZELFRIDO GALESKI (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001653-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO Ivo Chaves (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA BIONDO DE SOUZA OAB - MT26003/O (ADVOGADO(A))

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

VENISSIO OLIVO FEDRIZZI OAB - 201.457.211-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARA PACCE PINTO SERVA OAB - SP345233 (ADVOGADO(A))

MONICA MENDONCA COSTA OAB - SP195829 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001653-04.2020.8.11.0045. Ante o teor da certidão da 

escrivã plantonista (ID n.º 30823028), que atesta que o mandado já foi 

repassado ao oficial de justiça plantonista, aguarde-se o seu cumprimento. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001586-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS COSTA NERYS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001586-39.2020.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001572-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (EXEQUENTE)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - 567.862.551-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001572-55.2020.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que, em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, o advogado-exequente deverá promover o 

recolhimento das custas processuais. Proceda-se à intimação dos 

exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

recolhimento das custas judiciais devidas [cnf.: Tabela B, item I c/c letra ‘a’, 

do Provimento nº 11/2018-CGJ/TJMT]. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000931-67.2020.8.11.0045. Efetivamente, segundo a norma 

de regência, a autarquia previdenciária pode rever os benefícios 

previdenciários, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda 

que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou 

agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a 

sua concessão [art. 71 da Lei n. 8.212/1991]. Isso significa dizer, portanto, 

que os benefícios por incapacidade laborativa, como é o caso do 

auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, caracterizam-se por 

serem concessões a título precário e com caráter eminentemente 

transitório, deixando de serem devidos uma vez cessadas as condições 

que os ensejaram. Todavia, para a cessação dos benefícios por 

incapacidade laborativa, concedidos na via judicial, exige-se a realização 

de prévia avaliação médico-pericial, em procedimento administrativo 

regular, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

obrigatoriedade da motivação e fundamentação do ato administrativo, nada 

impedindo uma posterior revisão judicial para apurar a veracidade ou não 

dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício [STJ, REsp 

1429976/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

18/02/2014, DJe 24/02/2014]. Logo, o segurado em gozo de 

auxílio-doença, considerado insuscetível de recuperação, deve ser 

submetido a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Neste caso, o benefício de auxílio-doença será mantido 

até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não 

recuperável, seja aposentado por invalidez [art. 62, § 1.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Pois bem. Compulsando os autos, depreende-se que, em 07 

de março de 2016, nos autos da ação n.º 523-06.2014.811.0045, código 

93341, que tramitou na Segunda Vara Cível desta Comarca, foi proferida 

sentença de mérito, a qual não desafia mais recurso, sendo concedida a 

aposentadoria por invalidez à parte autora. Extrai-se igualmente dos autos, 

máxime do teor dos documentos acostados ao ID n.º 29389259, pág. 1, ID 

n.º 29389260, pág. 1 e ID n.º 30224668, págs. 1/7, que, em 21 de 

setembro de 2018, a autarquia requerida, através de revisão 

administrativa, procedeu a cessação progressiva do benefício concedido 

à requerente, pelo motivo de não ser constatada a persistência da 

invalidez, sendo fixada a data da cessação definitiva do benefício (DCB) 

em 21/03/2020, com previsão de recebimento de “mensalidades de 

recuperação” por 18 meses (‘vide’ extrato do Sistema DATAPREV 

acostado ao ID n.º 29389260, pág. 1). Não obstante a revisão 

administrativa feita pela autarquia requerida, não é possível extrair a 

existência de instauração do processo de reabilitação profissional. Por via 

de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da comprovação da 

existência de prévia instauração de processo administrativo de 

reabilitação profissional, a concessão da tutela de urgência é medida que 

se impõe. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

demonstrada a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e o 

perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco 

que o não pagamento do referido benefício à requerente pode catalisar — 

(‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses 

que autorizam a concessão do pedido liminar postulado. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que providencie o 

restabelecimento, no prazo de 20 (vinte) dias, do benefício de 

aposentadoria por invalidez à requerente, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-benefício. Considerando-se as particularidades da causa 

e como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito 

[art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, 

a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE KARCZMARSI MORANGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 507 de 527



Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000109-78.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

27963366 e 27963373). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (hérnia de parede abdominal de Spiegel, na 

fossa ilíaca direita), e que está inapta temporariamente ao exercício de sua 

atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 30395952. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Ivone 

Karczmarsi Morangueira da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004301-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE LIMA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004301-59.2017.8.11.0045. Item I – De acordo com a norma 

de regência, as entidades da administração indireta são obrigadas a 

manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para 

efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio [art. 246, inciso V, §§ 1º e 2º do Código 

de Processo Civil c/c o art. 9º da Lei nº 11.419/2006]. Nesta senda, 

quando a citação ou a intimação for eletrônica, a mesma será considerada 

aperfeiçoada a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou 

da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê [art. 231, 

inciso V do Código de Processo Civil c/c o art. 5º, § 3º da Lei nº 

11.419/2006]. Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que 

a intimação nº 2282269, destinada ao INSS, que visava a intimação da 

autarquia requerida acerca da sentença prolatada nos autos, teve a 

ciência registrada pelo Sistema PJe em 11/03/2019, às 23:59:59 (‘Vide’ 

guia expedientes). Diante disto, Indffiro o pedido acostado ao ID n.º 

25202383. Item II – Considerando-se que a Fazenda Pública, devidamente 

intimada, deixou de apresentar impugnação (‘vide’ intimação n.º 3218748 

na guia expedientes), com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do 

Código de Processo Civil/2015, Determino que se providencie o pagamento 

da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de 

sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Item III – Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. B. (EXEQUENTE)

N. L. B. K. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANA LORIANO FERREIRA KLEIN OAB - 971.782.091-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BATISTA DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000191-12.2020.8.11.0045. A citação por hora certa se 

efetiva, em princípio, independentemente, de ordem judicial e parte do 

pressuposto de que o oficial de justiça empreenda diligências, por duas 

vezes, no domicílio/residência do réu sem o encontrar e que, ao mesmo 

tempo, também exista suspeita de ocultação. Nesta circunstância, o oficial 

de justiça deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho, de que retornará, para o efeito de consumar a citação, 

na hora que designar [art. 252 do Código de Processo Civil]. Logo em 

seguida, consumada a citação por hora certa, o escrivão deverá enviar ao 

réu correspondência, com a finalidade de dar ciência ao réu acerca do 

teor do processo e dos atos processuais realizados [art. 254 do Código 

d e  P r o c e s s o  C i v i l ] .  O  e n v i o ,  p e l o  e s c r i v ã o ,  d a 

comunicação/correspondência, com a finalidade de dar ciência ao 

réu/executado acerca do teor do processo e dos atos processuais 

realizados é condição da consumação da citação por hora certa. A 

ausência do envio da comunicação torna o ato irregular/inválido. A ratificar 

tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência os seguintes julgados, 

que versam acerca de questões semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. 

INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DA 

INTIMAÇÃO VIA CARTA, TELEGRAMA OU RADIOGRAMA. NECESSIDADE. 

NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANOBRA 
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PROCRASTINATÓRIA DA PARTE. CERTEZA QUANTO À INTIMAÇÃO DA 

EXECUTADA ACERCA DA PENHORA E DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO. 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. 

DESNECESSIDADE. - A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou 

radiograma, dando ciência ao réu da intimação feita por hora certa é 

requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera 

nulidade. - Evidenciada, porém, manobra procrastinatória do réu, torna-se 

impossível inquinar de nula a intimação por hora certa. Hipótese em que o 

comunicado do art. 229 do CPC foi de fato enviado ao endereço que 

constava dos autos como sendo do réu e que por ele próprio foi 

tacitamente confirmado. A sistemática do processo civil é regida pelo 

princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos 

os atos que cumprem a sua finalidade essencial. - Inexistindo dúvida de 

que a executada estava ciente da penhora, bem como de que contratou o 

advogado que subscreve petição pugnando pela sua nulidade, mostra-se 

absolutamente inaceitável que, mais de um ano depois, a executada 

argumente a ausência de outorga de procuração ao patrono para se dizer 

revel e reclamar que o juiz deveria ter nomeado curador especial. Do 

contrário, a executada estaria se beneficiando de sua própria negligência, 

em detrimento do exeqüente. - Não tendo ficado caracterizada a revelia, 

incabível falar-se na nomeação de curador especial, inexistindo ofensa ao 

art. 9º, II, do CPC. Recurso especial não conhecido. (STJ – REsp 

687.115/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 28/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 457) – grifos inexistentes no texto 

original. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

CITAÇÃO POR HORA CERTA. INTIMAÇÃO PELO ARTIGO 254 DO CPC. 

SENTENÇA DESCONSTITUIDA. É sabido que o envio, pelo Escrivão, da 

carta de hora certa ao citando é condição para a consumação da citação 

nesta espécie, o que a ausência torna o ato irregular e inválido. Ausente 

demonstração nos autos de cumprimento do que determina o artigo 254, 

do CPC, é caso de se decretar a nulidade da citação do citado por hora 

certa, devendo a sentença ser desconstituída com retorno dos autos à 

origem para regularização e prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO 

APELO. (TJRS – Apelação Cível, Nº 70081801854, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, 

Julgado em: 11-07-2019) – grifos inexistentes no texto original. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, é possível 

divisar que o meirinho, para o efeito de concretizar a ordem judicial de 

citação, deslocou-se, em diversos momentos distintos, na residência e 

local de trabalho do executado, e, inclusive, estabeleceu contato 

telefônico com o devedor, sem o encontrar/localizar e, diante da existência 

de indícios de ocultação, no dia 05/03/2020, intimou a pessoa de Eduardo 

Estefani de que, no dia seguinte, retornaria para concretizar a citação (ID 

n.º 29995399). O contexto é típico de ocultação. É preciso assinalar, neste 

tópico, por oportuno, que o oficial de justiça detém fé-pública e o conteúdo 

das certidões goza/usufrui, portanto, de presunção relativa de veracidade 

(presunção ‘juris tantum’). Não há, no processo, prova concreta hábil a 

infirmar as informações registradas pelo meirinho. Não obstante isto, dos 

autos, não é possível verificar a existência do envio, pelo escrivão, de 

correspondência/comunicação ao endereço executado, com a finalidade 

de comunicá-lo da citação por hora certa, o que, sem sombra de dúvidas, 

torna o ato citatório nulo. Ante o exposto, Decreto a nulidade da citação. 

Tendo em vista que o executado constitui nos autos advogada com 

poderes especiais para receber a citação (‘vide’ procuração acostada ao 

ID n.º 30568940), proceda-se a citação do executado, através da 

advogada constituída. Expeça-se mandado de citação, registrando-se o 

referencial de endereço do escritório profissional da advogada, informado 

na procuração acostada ao ID n.º 30568940, nos termos da decisão 

acostada ao ID n.º 28869372. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005053-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIELLE NEVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005053-60.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. 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.). Por via de consequência, dado 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. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 17 de junho de 2020, às 09h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se 

à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 

de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001668-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001668-70.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 
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realização de perícia médica judicial determinada para este fim. De idêntica 

forma, não há elementos robustos que demonstrem, com o grau mínimo de 

segurança, que a autora se encontre em situação de miserabilidade 

(renda ‘per capita’ inferior à 1/4 do salário mínimo vigente) exigida para a 

concessão do benefício. Portanto, relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial e de parecer socioeconômico. Nomeio assistente social 

credenciada a exercer atividades no Poder Judiciário para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias, proceda à realização de estudo da condição 

sócio-econômica da autora, devendo responder os termos dos quesitos 

formulados, bem como acostar aos autos fotografias da autora e de sua 

residência. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. 

Rodrigo Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser contatado, via e-mail, a fim de 

que informe data, hora e local para realização da perícia. Com as 

informações, intime-se a parte autora, através do advogado constituído, 

via DJe, para que compareça à perícia agendada, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) ao exame médico. Intimem-se as partes 

litigantes para, caso queiram, apresentar quesitos, indicar assistentes 

técnicos e arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, 

no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (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 1001536-52.2016.8.11.0045. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença, formulado por Plácido Antônio da Costa em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em 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. Foram depositados no processo, através de ordens de 

requisições de pequeno valor, os valores de R$ 14.895,80 (quatorze mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) e R$ 4.146,76 

(quatro mil cento e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), que 

foram liberados em favor do exequente através da expedição de alvará 

(ID n.º 23432740, ID n.º 23433891, ID n.º 23436692, ID n.º 24126402 e ID 

n.º 24489182). 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. Isento do pagamento de 

custas. Preclusa a presente decisão judicial, arquive-se o processo. 

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: 1000928-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000928-83.2018.8.11.0045. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS, regularmente qualificada, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificada, alegando que no ano de 2016 firmou contrato de 

financiamento, para aquisição do lote n.° 3, quadra 83, do Loteamento Vida 

Nova I. Aduziu que, depois de edificada a construção, foi efetuada a 

instalação do poste de luz, posicionado em frente à entrada da garagem 

da residência. Manifestou que, em contato com a ré, foi informada de que 

deveria arcar com os custos da remoção do poste. Defendeu que os 

postes devem ser instalados, preferencialmente, nas divisas dos terrenos. 

Postulou o julgamento de procedência do pedido para o fim de condenar a 

requerida a remover o poste do local em que está fixado atualmente.Foi 

indeferida a tutela de urgência e procedida a citação da requerida. A 

empresa requerida veiculou contestação, alegando, em suma, que a 

instalação do poste é anterior à edificação da entrada da garagem. Referiu 

que os custos da realocação do poste devem ser assumidos pela 

requerente. Impugnou os demais termos da inicial e, ao final, requereu a 

improcedência do pedido. Intimada para apresentar impugnação à 

contestação, a requerente não se manifestou. Foi designada audiência de 

instrução, ocasião em que foi tomado o depoimento pessoal da autora e 

inquiridas três testemunhas. Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram razões finais. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não subsistem questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. A 

controvérsia, estabelecida no processo, concentra-se em desvendar a 

quem incumbe a obrigação de custeio da obra de deslocamento/remoção 

de poste de luz que está obstruindo a entrada de veículos no imóvel de 

propriedade da autora. Com efeito, imperioso destacar, de início, que no 

caso em pauta, há previsão expressa na Resolução Normativa n.º 

414/2010 da ANEEL, no art. 44, inciso VII, e art. 102, incisos XIII e XIV, 

conferindo ao consumidor a obrigação de arcar com o custo, quando 

importar em atendimento ao interesse particular. Contudo, a aplicação da 

norma obriga que se considerem aspectos particulares do caso em 

questão, sob pena de, não o fazendo, impor ônus excessivo à 

consumidora/autora. Examinando o acervo de provas carreadas aos 

autos, observa-se que na planta de implantação e situação do loteamento, 

o posicionamento correto do poste de energia elétrica consta, de maneira 

clara e inequívoca, centrado exatamente na divisa entre os lotes números 

2 e 3, logo ao lado do “rebaixo da garagem” (evento n.º 12145995 – pág. 

17). Na fotografia arquivada no evento n.º 12145995 – Pág. 12 é possível 

perceber que o “decaimento de entrada” da garagem está bastante 

desalinhado em relação local destinado para o posicionamento do carro 

dentro das dependências do lote. Além disso, na mesma imagem, 

observa-se que o poste de energia não está localizado no limite entre os 

dois lotes, tendo sido instalado/construído na calçada, contudo, deslocado 
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para o lado de dentro da área da calçada do terreno da autora. 

Efetivamente, ainda que se admita que a autora tenha construído a sua 

“entrada de garagem” em local equivocado, em desconformidade com a 

“planta de implantação”, também deve-se admitir que o poste não está 

posicionado no local a ele destinado, conforme a própria e idêntica “planta 

de implantação” e, também, o conteúdo da Norma de Distribuição Unificada 

n.º 6, editada pela própria empresa requerida, que prescreve, no item 8.2 

que “a localização dos postes, ao longo das ruas e avenidas, deve ser 

escolhida levando-se em conta os seguintes aspectos: (…) b) sempre 

locar na divisa dos lotes, quando não for possível, verificar melhor 

posicionamento com relação à frente do terreno”. Outrossim, é necessário 

atentar para o conteúdo da prova testemunhal produzida em audiência, 

uma vez que a testemunha ouvida, Sr. Manoel, vizinho da demandante, 

afirmou ter enfrentado problema semelhante no seu imóvel, forçando-o a 

quebrar a rampa da entrada da garagem, deixada pronta pela construtora, 

para alinhar com o muro. É importante considerar, por derradeiro, por 

extremamente conveniente, que a pretensão de remoção/transferência do 

poste, formulada pela autora, não detém caráter estético e se lastreia, 

fundamentalmente, na necessidade de dar fim à limitação do uso da sua 

propriedade particular, diante da dificuldade em utilizar o acesso à 

garagem da sua residência — o que vem dinamizando prejuízos de 

materiais. A recusa/negativa da empresa requerida de remover o poste de 

energia elétrica, às suas expensas e sem custos para a autora, viola o 

pleno exercício do direito de propriedade, garantido pelo art. 5.º, inciso XXII 

da CRFB/88 e pelo art. 1.228 do Código Civil, o que justifica a imposição da 

obrigação de remoção e transferência do poste de energia elétrica do 

local em que se encontra atualmente. Ademais, vale mencionar, ainda, por 

sumamente relevante que mesmo que se admitisse que a instalação do 

poste de energia elétrica tenha se efetivado em momento anterior à 

construção do muro e o posicionamento da garagem, este fato, 

isoladamente considerado, não exime a empresa requerida da 

responsabilidade pela remoção do poste às suas expensas, pois se está 

diante de obra pública que, comprovadamente, está originando prejuízos e 

limitações a uma propriedade. Como já foi registrado, em instante anterior, 

não se trata de remoção do poste, por questão de melhoramento estético, 

mas, na realidade, por necessidade de viabilizar o uso e gozo do imóvel na 

sua maior amplitude possível. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar 

tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMOÇÃO DE POSTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO E DIFICULDADE DE ACESSO À 

GARAGEM DA RESIDÊNCIA. ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA 

CONCESSIONÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102 DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 70082605981, Décima Câmara 

Cível, Relator: Des. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em: 28-11-2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE QUE OBSTRUI A ENTRADA DA 

GARAGEM DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA. Impossibilidade técnica na remoção e deslocamento do 

poste que não restou minimamente comprovada pela concessionária de 

energia elétrica. Em se tratando de obra necessária ao uso do imóvel sem 

obstruções, não é aplicável à hipótese o regramento previsto para as 

obras de cunho estético, não sendo permitido, portanto, o afastamento da 

responsabilidade da apelante pelo custo da obra. Precedentes TJRS. 

APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 70081424665, 

Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, 

julgado em: 21-08-2019). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REMOÇÃO/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

OBSTRUÇÃO DO ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL. RESTRIÇÃO 

EXCESSIVA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM ARCAR COM OS CUSTOS 

DA OBRA. As despesas de remoção/deslocamento de poste de energia 

elétrica situado em local que dificulta o acesso da parte autora à garagem 

de sua residência devem ser suportadas pela concessionária, porquanto 

deu causa à restrição excessiva do exercício do direito de propriedade do 

usuário em prol da coletividade. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação 

Cível n.º 70081487282, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Des. 

Miguel Ângelo da Silva, julgado em: 24-07-2019). “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE 

PÚBLICA. POSTE. DESLOCAMENTO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. 

Desimporta o fato de que a construção da garagem é superveniente à 

colocação do poste, porquanto se presume que a obra restou autorizada 

pelo Poder Público Municipal, devendo o poste ser removido por causa do 

imóvel, e não o imóvel por causa do poste. 2. Diante disso, em se tratando 

de poste da rede pública, as despesas devem se dar por conta da 

fornecedora de energia elétrica. 3. Ademais, ao ser reconhecido o direito 

do autor em ter removido o poste, resta claro que as despesas relativas 

ao sistema elétrico com intuito de atender aos níveis de continuidade e de 

qualidade do serviço público devem correr em nome da concessionária, a 

teor do que estabelece o art. 141 do Decreto 41.019, de 1957, com a 

redação do Decreto 98.335/89. RECURSO PROVIDO” (TJRS, Apelação 

Cível n.º 70072977945, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Sergio Luiz 

Grassi Beck, julgado em: 28-06-2017). Diante desta moldura, levando-se 

por linha de estima que a autora não pretende melhorar os aspectos 

estéticos do seu imóvel, e considerando a evidente limitação do uso e 

gozo da propriedade, impõe-se a condenação da ré a efetuar a remoção 

do poste de energia em questão, localizado em frente ao lote n.º 3, quadra 

83, do Loteamento Vida Nova I. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial por Jucileia Aparecida Rodrigues dos 

Santos contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para o 

fim de Condenar a empresa requerida a remover, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o poste de energia elétrica, localizado em frente ao lote n.º 3, quadra 

83, do Loteamento Vida Nova I, e, como consequência direta, Declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Condeno 

a empresa requerida no pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter 

presente que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.º 

80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à 

Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela 

totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, 

Agravo Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: 

Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. Deixo de Impor, portanto, a condenação 

da exequente no pagamento de honorários de advogado. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de março 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006041-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON OAB - 248.989.530-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO AMBIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006041-81.2019.8.11.0045. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença promovido por Jorge Luis Zanon contra Jose Emilio Ambiel, em 

que objetiva a satisfação da obrigação jurídica, consolidada em título 

executivo judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes firmaram 

transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004721-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RISCIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004721-98.2016.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Carmelinda Riscik contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, 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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000994-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO PELO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000994-97.2017.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Germano Pelo de Melo contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, 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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000416-37.2017.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Ana Lidia da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, 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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001924-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001924-18.2017.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Luzia Ferreira do Nascimento contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, 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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003478-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN RICARDO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003478-85.2017.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Iran Ricardo de Lima contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, 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 
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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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001631-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001631-82.2016.8.11.0045. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por Tereza de Souza contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, 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 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000336-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESA TERRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SOARES OAB - PR70650 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000336-39.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Embargos 

à Execução ajuizada por Marli Teresa Terra contra Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT, ambas já qualificadas no processo. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, mormente 

o conteúdo do termo de acordo juntado no evento n.º 27224180, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida, oportunidade em que a 

embargante/executada renunciou o direito de ação contra a 

embargada/exequente (item 8 do termo de acordo). 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 a renúncia da embargante/executada sobre o 

direito de ação contra a embargada/exequente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, como consequência, Julgo Extinto o presente 

feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘c’ do Código de Processo Civil. Sem custas, dado o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002954-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SOARES OAB - PR70650 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LAURINDO MARTINS GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002954-25.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra Marli Teresa 

Terra, em que objetiva a satisfação do crédito. 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 (evento n.º 27224953). 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, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli 

Pires, j. em 29/05/2012]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004111-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER REMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO THIAGO RECH OAB - SC22835 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004111-96.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação Cautelar de 

Separação de Corpos ajuizada por Eliezer Remus contra Rosilene da Silva 

Dias, ambos já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que o requerente 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento dos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional (evento n. 15683322). Por via de 

consequência, diante desta moldura, dado a ausência de oposição por 

parte da requerida [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], visto que 

foi intimada e não se manifestou (evento n. 27397285), considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, Homologo o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu 

mérito. Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Preclusa a decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de março de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002502-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002502-15.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REU: 

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE Trata-se de Ação Anulatória formulada 

por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra o 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, em que relatou, em síntese, que 

em razão de vícios identificados em um dos carros vendidos, foi 

condenada pelo Procon de Lucas do Rio Verde/MT ao pagamento de 

sanção pecuniária no valor de 200 UPF/MT, no âmbito do processo 

administrativo nº 0114.004.539-9. Defendeu a irregularidade da imposição 

da multa administrativa, salientando que o Procon não é competente para 

julgar o caso, uma vez que necessita de dilação probatória. Defendeu que 

a penalidade imposta carece de previsão legal. Manifestou que a decisão 

administrativa não foi corretamente fundamentada. Disse que a multa 

imposta viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pediu, 

em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade da multa. 

Requereu, ao final, a procedência do pedido para o fim de decretar a 

nulidade da aplicação da multa e, de maneira alternativa, a redução do 

valor da penalidade. Efetuado o pagamento da caução, foi deferida a tutela 

antecipada. O réu apresentou resposta, ocasião em que defendeu a 

legitimidade do Procon na aplicação da multa em questão. Argumentou que 

o processo administrativo que resultou na aplicação da multa à companhia 

requerente não contém qualquer tipo de irregularidade ou de ilegalidade e 

que, devido a presunção de legitimidade dos atos administrativos, e que o 

Poder Judiciário não pode realizar o exame de mérito das decisões 

administrativas. Sustentou que o arbitramento do valor da multa 

administrativa se efetivou em respeito ao princípio da proporcionalidade. 

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos. Houve réplica, 

oportunidade em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por 

ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o relatório. Passo 

a decidir. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura 

absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a 

realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a 

dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de 

irregularidade ou de ilegalidade no processo administrativo) envolve, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova 

documental/material e abordagem de questões de direito. Logo, à luz de 

tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do 

que prevê o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. 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 de realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. O 

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) constitui órgão 

da Administração Pública integrante do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, que objetiva concretizar a defesa dos consumidores e 

controlar a lealdade e boa-fé no mercado de consumo, e, ao mesmo 

tempo, detém atribuição, para o efeito de fiscalizar as atividades e 

operações dos fornecedores no mercado de consumo e, de ofício ou 

mediante provocação, instaurar processo administrativo, julgar e impor 

sanção, decorrente da prática de infração às normas de defesa do 

consumidor [art. 5.º, inciso XXXII da CRFB/88; art. 4.º, art. 5.º e art. 56, 

todos da Lei n.º 8.078/1990 c/c art. 4.º, inciso III e art. 5.º ‘caput’ do 

Decreto n.º 2.181/1997]. Não custa registrar, neste ponto, por relevante, 

que este entendimento encontra suporte em orientação expressiva no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 176.062/SP, 2.ª Turma, Rel.: Min. Og Fernandes, j. 

03/04/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.148.225/AL, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Mauro Campbell Marques, j. 13/11/2012; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.135.832/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 24/08/2010]. O 

poder sancionador da Administração Pública, decorrente da instauração 

de processo administrativo, entretanto, pressupõe sujeição ao princípio da 

legalidade, sob pena de nulidade do ato administrativo. Ao Poder Judiciário 

compete exercer, devido a aplicabilidade do princípio da inafastabilidade 

da jurisdição [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88], o controle de legalidade 

do ato administrativo. Entretanto, o controle jurisdicional dos atos 

administrativos limita-se apenas a análise dos parâmetros de legalidade e 

legitimidade do ato, o exame dos motivos determinantes (exame dos 

requisitos substanciais e dos pressupostos de fato e de direito) e a 

verificação das questões relacionadas a conformidade com a 

proporcionalidade e a razoabilidade. Com forma de evitar-se usurpação da 

competência administrativa e violação ao princípio da separação dos 

poderes [art. 2.º da CRFB/88], conclui-se, portanto, que, como 

fórmula/regra geral, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir no 

aspecto/âmbito subjetivo do ato administrativo, examinando a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou “justiça ou injustiça” do ato. Não 

compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, pois 

não constitui órgão revisor das decisões administrativas. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. 1. Impossibilidade de revisão do mérito 

administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, 

exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção 

de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário 

implicaria violação à independência dos poderes. 2. Verificado que o 

procedimento administrativo respeitou a norma de regência e o valor da 

multa imposta ao infrator observou os critérios do art. 57 do CDC, não há 

ilegalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70072112097, 4.ª Câmara Cível, Relator: Des. Francesco Conti, julgado em 

22/02/2017) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. 

MULTA APLICADA PELO PROCON A BRASIL TELECOM. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Preliminar de coisa julgada. Uma vez não enfrentado o 

mérito da controvérsia no mandado de segurança impetrado, o qual teve a 

ordem denegada por ausência de direito liquido e certo amparável pela via 

estreita do mandamus, não há falar em coisa julgada. 2. Mérito. a) Do 

processo administrativo. Não há qualquer irregularidade ou mesmo 

inconstitucionalidade no processo administrativo que culminou na 

aplicação da multa à autora. b) Da presunção de veracidade e legalidade 

dos atos administrativos. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar o 

mérito das decisões administrativas, apenas em casos 

excepcionalíssimos, quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. c) 

Do quantum aplicado. O art. 57 do CDC diz que a multa será fixada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, o que se constata tenha prevalecido como 

parâmetro para fixar o valor da penalidade. Precedentes. RECURSO 

DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível n.º 70064275076, 1.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Roberto Lofego Canibal, julgado em 24/06/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, mormente o teor do documento arquivado no evento nº 

3038823, deflui-se que o consumidor Elisando Alencar Mororo, devido aos 

vícios identificados no veículo Pálio comprado zero quilômetro e da falha 

no atendimento da assistência técnica da ora autora, apresentou 

reclamação no Procon de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que, no 

âmbito do processo administrativo nº FA0114-004-539-9, foi notificada a 

requerente, que apresentou defesa. Na sequência dos acontecimentos, 

foi proferida decisão administrativa que, devido ao reconhecimento de 

prática violadora de regra de proteção ao consumidor, impôs à ora 

requerente a penalidade de multa, arbitrada no valor em dinheiro 

correspondente a 200 UPF/MT, a qual foi mantida em exame de recurso 

administrativo. Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no 

processo, deflui-se que o processo administrativo prestou reverência aos 
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princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não 

subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro 

material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que 

detenha a capacidade de comprometer a validade e regularidade. 

Inclusive, a fundamentação apresentada na decisão proferida pela 

Coordenadora de Defesa do Consumidor, ainda que sucinta, corresponde 

aos fatos e argumentos apresentados pela ora autora, não havendo 

omissão nesse sentido. Por conseguinte, diante desta perspectiva, com o 

objetivo de evitar invasão do Poder Judiciário na esfera/domínio de 

competência da Administração Pública na prática de ato discricionário, 

conclui-se que desponta totalmente inviável, na hipótese ‘sub judice’, 

examinar o mérito (“justiça ou injustiça”) da decisão administrativa, visto 

que não subsiste comprovação da ocorrência de vulneração do princípio 

da legalidade. D’outra banda, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, que a pena de multa, como sanção administrativa, fruto da 

violação de direito do consumidor [art. 56, inciso I da Lei n.º 8.078/1990], 

deve se graduar/determinar em conformidade com o nível de gravidade da 

prática/conduta infratora e a extensão do dano produzido, a vantagem 

auferida e a condição econômica do infrator e, em um segundo momento, 

a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes e também os 

antecedentes do infrator [art. 24, art. 25 e art. 28, todos do Decreto n.º 

2.181/1997], em quantificação não inferior a duzentas e também não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(UFIR) ou outro índice equivalente substituto. Esta é a regra modelada no 

art. 57 da Lei n.º 8.078/1990 que prevê que: “Art. 57. A pena de multa, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos (Redação dada pela Lei n.º 8.656, de 21.5.1993). “Parágrafo único. 

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três 

milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice 

equivalente que venha a substituí-lo (Parágrafo acrescentado pela Lei n.º 

8.703, de 6.9.1993)” — com destaques não inseridos no texto original. A 

pena pecuniária detém função repressiva e preventiva/pedagógica, visto 

que objetiva punir a prática violadora de direito do consumidor e, ao 

mesmo tempo, incitar/impedir o infrator a não regressar a transgredir. A 

quantificação da pena de multa, não obstante derive da concretização do 

poder discricionário da autoridade administrativa, deve se materializar de 

maneira proporcional e adequada para reprimir a prática infracional. Isso 

significa dizer, por inferência racional, que, subsistindo arbitrariedade ou 

excesso desproporcional no arbitramento da pena de multa, como forma 

de concretizar a aplicação do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade no processo administrativo [art. 2.º da Lei n.º 9.784/1999] 

ou, ainda, ausência de motivação do ato administrativo [art. 50 da Lei n.º 

9.784/1999], é lícito ao Poder Judiciário intervir para reduzir 

quantitativamente o valor fixado no âmbito administrativo. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a decisão 

administrativa, que determinou a imposição/arbitramento da pena 

pecuniária, presta reverência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Isso porque, o valor arbitrado em 200 UPF/MT, 

notadamente por se tratar de empresa de grande porte, é condizente com 

a gravidade do fato e a extensão do dano, tendo sido fixada no patamar 

mínimo estabelecido em lei, que, por via de arrastamento, não se mostra 

desproporcional ou excessivo, pois presta reverência aos 

parâmetros-balizadores preconizados no art. 57 da Lei n.º 8.078/1990 e, 

ao mesmo tempo, à função punitivo/pedagógica da penalidade de multa. 

Não subsiste, portanto, espaço para revisão do valor da pena de multa. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO 

PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA 

FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 

DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições 

financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 

297/STJ.2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil 

reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra 

adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da 

legislação consumerista.3. Não há falar-se em ilegalidade no Processo 

Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o 

contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON 

Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal. 4. Recurso 

desprovido.” (TJMT, N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, Maria Erotides Kneip 

Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 

15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019) — com destaques não 

inseridos no texto original. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial da ação anulatória ajuizada por FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra o MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de custas 

judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000510-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMON ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002588-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEI RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011788-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002245-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA CELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002345-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE CARDOSO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002832-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN MEDONCA REZENDE (REQUERIDO)

 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003123-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004839-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZISLANE DE SOUZA COSTA 01630085154 (EXECUTADO)

EUZISLANE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005085-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001542-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010755-38.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOLCIR SCOPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL MIRANTE DO PARQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO LUIZ BALDANCA OAB - SC0037306A (ADVOGADO(A))

 

Considerando que decorreu o prazo concedido ao devedor, INTIMO a 

parte credora, por seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002384-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA KNEBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERES TERESINHA RONSANI DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006180-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA MORANDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, o Autor alega que 

adquiriu um Fritadeira Sem Óleo Air Fryer Mondial AF-28 Ultra 2,4L – Preta, 

pelo valor total de R$ 205,03. 3. Aduz que ao receber o produto verificou 

que foi entregue produto diverso do adquirido, sendo que, imediatamente, 

entrou em contato com a Ré a fim de solucionar a questão. Assim, ficou 

estabelecido que o reembolso do valor seria realizado, contudo, nada foi 

feito. Diante do ocorrido, pugna pela condenação da Ré a restituir a 

quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 

A reclamada, por ocasião da defesa, alega em síntese, a inexistência de 

ato ilícito e do dano moral indenizável. É a síntese de necessário. Passo a 

análise do mérito. 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 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. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “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.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que adquiriu um produto e recebeu um produto 

diverso, comprova também que entrou em contato com a Requerida com o 

fim de obter a restituição dos valores. De outra banda, cumpria a 

reclamada ônus da prova acerca da realização do estorno do valor pago, 

porém não trouxe documentos hábeis a comprovar o alegado. Verifico que 

o consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. As 

reclamadas não comprovam os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, 

II, do CPC. Portanto, entendo como devida a restituição do valor pago pelo 

produto que perfaz a quantia de R$205,03. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque a falha na 

prestação de serviços da Ré, causou transtorno e frustração. No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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 equivalente à R$ 1.000,00 (mil reais) ao 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, 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. “Ex 

Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para condenar a requerida, ao pagamento de repetição do indébito 

em dobro referente aos valores cobrados indevidamente, que perfazem a 

quantia total de R$ 205,03 (duzentos e cinco reais e três centavos) 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação, e por fim, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da 

prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data 

do evento danoso. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/02/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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 . 

1000735-34.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 19.172,36 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO RAIMUNDO DA COSTA Endereço: 

RIO VERDE, S/N, AV TOCANTINS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente c 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, 30 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010979-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L B DE SOUZA KOENIG - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

diante da diligência realizada pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002942-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (EXEQUENTE)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000632-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 

1000632-61.2018.8.11.0045. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001225-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE DE CARVALHO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001225-27.2017.8.11.0045. AUTOR(A): JOSE LOURENCO DA SILVA 

JUNIOR, JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME REU: CIBELE DE 

CARVALHO DA SILVA Vistos. Nesta data, de oficio, foi procedido 

pesquisa, via INFOSEG, com o objetivo de localizar novo endereço da 

parte promovida (019.968.311-51), sendo obtido o resultado anexo Se 

localizado novo endereço da parte promovida, paute-se nova data para 

realização da audiência de conciliação e, após, proceda-se nova tentativa 

de citação no endereço acima descrito. Havendo citação, aguarde-se a 

audiência de conciliação. Restando frustrada a citação ou não sendo 

encontrado o endereço, intime-se a parte promovente para que, no prazo 

de 5 dias, manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, já que o 

endereço indicado id. sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, DATA REGISTRADA NO 

SISTEMA. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003900-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA JUNG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos. Nesta data, de oficio, foi procedido pesquisa, via INFOSEG, com o 

objetivo de localizar novo endereço da parte promovida, sendo obtido o 

resultado anexo Se localizado novo endereço da parte promovida, 

paute-se nova data para realização da audiência de conciliação e, após, 

proceda-se nova tentativa de citação no endereço ANEXO. Havendo 

citação, aguarde-se a audiência de conciliação. Restando frustrada a 

citação ou não sendo encontrado o endereço, intime-se a parte 

promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando novo endereço, já que o endereço indicado id. sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004253-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMARAL LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011804-80.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO SETEMBRINO PRATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR ANTONIO GEHM (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: 

8011804-80.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIZIO SETEMBRINO PRATI 

EXECUTADO: NEIMAR ANTONIO GEHM Vistos. Constituo a resposta do 

sistema RENAJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. 

Intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil Expeça-se Mandado de Remoção e 

Avaliação, que deverá ser cumprido no endereço indicado anexo. O 

Oficial de Justiça deverá: (a) constituir como depositário um dos 

representantes legais da parte exequente, advertindo-o do disposto no 

artigo 161 do CPC, de que o depositário responde pelos prejuízos que, por 

dolo ou culpa, causar à parte, mas tem o direito a haver o que 

legitimamente despendeu no exercício do encargo; e que o depositário 
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infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua 

responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à 

dignidade da justiça. (b) caso o credor não aceite o encargo de 

depositário, constituir o próprio devedor como depositário; (c) relatar no 

auto de avaliação minuciosamente o estado de conservação do veículo; 

(d) utilizar a técnica comparativa por amostragem de veículos da mesma 

marca e modelo, tendo como a tabela FIPE (http://veiculos.fipe.org.br/) e 

s i t e s  e s p e c i a l i z a d o s  ( w w w . u s a d o f a c i l . c o m . b r  e 

www.usadonamao.com.br); (e) especificar em seu laudo, de forma 

detalhada, os automóveis utilizados como amostras para a apuração do 

valor mercadológico (f) Caso o veiculo não esteja na comarca de Lucas 

do Rio Verde deverá a parte exequente providenciar a sua remoção. Caso 

o veículo não seja localizado, intime-se o exequente para indicar a 

provável localização do veículo, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se 

alvará de liberação dos valores penhorados no sistema Bacenjud em 

favor da parte exequente. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005933-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME (EXECUTADO)

M S CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005763-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BOLDORI NIENKOETTER OAB - MT27185/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FELICIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005311-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

MARINA BOLDORI NIENKOETTER OAB - MT27185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI CRISTINA FARIA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004288-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GABRIEL PALIOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PIATTI (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011606-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

8011606-43.2015.8.11.0045 RAILA LUZ - CPF: 743.848.301-06 

(EXEQUENTE) VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EXECUTADO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que 

em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta 

cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos 

supramencionados, diligenciei-me no dia 19/02/2020, ás 09:00, no 

endereço mencionado no mandado e, ali sendo, NÃO PROCEDI À 

INTIMAÇÃO da autora, RAILA LUZ, uma vez que fui informada pela 

moradora atual do imóvel, Sra. Eudes Batista Pereira da Silva, que ela mora 

ali há mais ou menos 01 (um) ano e não conhece a requerente Raila Luz, 

desta forma, certifico para que as providências cabíveis sejam tomadas. O 

referido é verdade e dou fé. /MT, 25 de fevereiro de 2020. ELISA RIOS 

BRANDAO BARBATO Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003565-70.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MONTEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, extrai-se que a parte Recorrente não é beneficiária da gratuidade 

da justiça e tampouco solicita tal benesse em sede de recurso, de modo 

que se faz imperativo o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se 

a parte Recorrente para que, no prazo de 48 horas, comprove a 

hipossuficiência ou realize o preparo do recurso, sob pena de deserção 

(Enunciado n.º 115 do FONAJE). Cumpra-se. Às providências. 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: 1005034-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO JESUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença, inclusive, com 

inversão dos polos. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu 

advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março 

de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL MORAES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (RECORRIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente para 

indicar os dados bancários para expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005765-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CER

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000678-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA (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: 

1000678-84.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME EXECUTADO: MARLON DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA 

Vistos. Nesta data foi procedido pesquisa, via INFOSEG E SIEL, com o 

objetivo de localizar novo endereço da parte promovida (CPF 

085.818.874-06), sendo obtido o resultado anexo Se localizado novo 

endereço da parte promovida, proceda-se nova tentativa de citação no 

endereço encontrado. Restando frustrada a citação ou não sendo 

encontrado o endereço, intime-se a parte promovente para que, no prazo 

de 5 dias, manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000550-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente para 

indicar os dados bancários para expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004526-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011343-45.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERART SCHLENDER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHOTTEN NUNES OAB - SC41136 (ADVOGADO(A))

ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR OAB - SC14022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA 

(REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYSELE VIEIRA SILVA SHAFA OAB - PR29365 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição TEMPESTIVA do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 30 de março de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002056-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARDOSO JUNIOR (EXECUTADO)

NAYGUELL SILVESTRINI (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: 
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1002056-12.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIAS MOREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: NAYGUELL SILVESTRINI, BRUNO CARDOSO JUNIOR Vistos. 

Chamo o feito à ordem. Observo que até o momento não houve a intimação 

das partes quanto a sentença, uma vez que os ARs não foram positivos, 

bem como não houve intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme 

determina o Código de Processo Civil. Assiste razão ao requerente ao 

dizer que não há necessidade intimação pessoal do requerido para o inicio 

do cumprimento de sentença, uma vez que possui conhecimento dos 

autos e não informou sua alteração de endereço. Entretanto, os 

requeridos são representados pela Defensoria Pública e não houve a 

intimação desta para conhecimento da sentença. P,or isso, com o objetivo 

de evitar futuras alegações de nulidade dos atos processuais deverá ser 

reaberto o prazo para apresentação de recurso pelos requeridos, caso 

seja de seu interesse. Posto isso, declaro nulo todos os atos 

subsequentes a sentença. Consta na contestação apresentada pelos 

requeridos ID 4746728 e 4746792, o requerimento para que fosse 

nomeada a Defensoria Pública local ou advogado dativo para o 

acompanhamento dos autos. Deste modo, nomeio a Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca para patrocinar os interesses dos requeridos, bem 

como ser for de seu interesse apresentar o recurso cabível, no prazo 

legal. Caso não seja apresentado o recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se a parte requerente para requer o que lhe for de direito 

e interesse, no prazo de 5 dias. Providencie o cadastro da Defensoria 

Pública de Lucas do Rio Verde para o recebimento das intimações. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004324-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004324-34.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005223-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005223-32.2019.8.11.0045. INTERESSADO: DANIEL MARZARI 

REQUERIDO: MACIEL RODRIGUES DE LIMA 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. 29656403. 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. 29656403, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004529-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA DALTO (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: 

1004529-68.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: LUCILA 

DALTO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

Fundamento e Decido. Intimado para informar novo endereço da parte 

requerida e dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

requerente veio aos autos solicitando consulta aos sistemas, sem 

demonstrar nos autos esforços suficientes para localização da parte 

demandada. Pois bem. Quanto ao pedido do autor para utilização de 

sistemas eletrônicos para obtenção do endereço da parte requestada, há 

de se ressaltar que a simples existência de órgãos conveniados (Infojud, 

Renajud, Infoseg, Bacenjud) não implica na obrigação de o Judiciário 

substituir a parte interessada no mister de amealhar informações, sendo 

cediço que os particulares e seus procuradores detém meios de dispor de 

tais informações, repita-se, perante a rede mundial de computadores 

(Internet), órgãos de consultação (CRI, Detran) e bancos de dados 

pessoais franqueados à pesquisa. Ainda assim, vale ressaltar que, no 

presente caso, foram realizadas diversas diligências junto aos sistemas 

disponíveis, todas sem sucesso, situação que não diferiu da busca via 

SIEL agora efetuada (anexo). Claro está, portanto, que a parte autora não 

se desincumbiu de empreender a movimentação necessária ao 

desenvolvimento regular do feito, pelo que patente é a sua desídia à 

causa. Frise-se que a parte autora foi intimada, por seu advogado, 

regularmente constituído, para praticar ato essencial ao prosseguimento 

do processo, viabilizando a citação válida da parte requerida. No entanto, 

todas as tentativas de citação nos endereços informados pelo autor 

restaram frustradas, o que prejudica o feito, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, não resta alternativa que não a extinção dos autos. 

Neste sentido: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO 

AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 267, 

IV, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DISPENSA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Uma vez intimado o Autor para promover a citação da 

parte adversa, é acertada a sentença que extingue o feito sem resolução 

de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 522 de 527



desenvolvimento válido e regular do processo, quando o mesmo deixa 

transcorrer o prazo concedido sem qualquer tipo de manifestação. 2. Não 

se exige a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do 

processo por qualquer das hipóteses do artigo 267 do CPC/73, 

excetuados os incisos II e III 3. Apelação desprovida. (TJ-AM 

06104650920158040001 AM 0610465-09.2015.8.04.0001, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/02/2017, Primeira 

Câmara Cível) (Grifo nosso). Assim, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se aplica quando a autora, apesar de 

intimada, não realiza as diligências que competiam para viabilizar a citação 

da parte demandada nesta lide. Diante do exposto JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

CPC. Sem custas. 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: 1004688-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JESUS DE MORAES (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: 

1004688-11.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: MARIA 

JESUS DE MORAES Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Fundamento e Decido. Intimado para informar novo endereço da 

parte requerida e dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

requerente veio aos autos solicitando consulta aos sistemas, sem 

demonstrar nos autos esforços suficientes para localização da parte 

demandada. Pois bem. Quanto ao pedido do autor para utilização de 

sistemas eletrônicos para obtenção do endereço da parte requestada, há 

de se ressaltar que a simples existência de órgãos conveniados (Infojud, 

Renajud, Infoseg, Bacenjud) não implica na obrigação de o Judiciário 

substituir a parte interessada no mister de amealhar informações, sendo 

cediço que os particulares e seus procuradores detém meios de dispor de 

tais informações, repita-se, perante a rede mundial de computadores 

(Internet), órgãos de consultação (CRI, Detran) e bancos de dados 

pessoais franqueados à pesquisa. Ainda assim, vale ressaltar que, no 

presente caso, foram realizadas diversas diligências junto aos sistemas 

disponíveis, todas sem sucesso, situação que não diferiu da busca via 

SIEL agora efetuada (anexo). Claro está, portanto, que a parte autora não 

se desincumbiu de empreender a movimentação necessária ao 

desenvolvimento regular do feito, pelo que patente é a sua desídia à 

causa. Frise-se que a parte autora foi intimada, por seu advogado, 

regularmente constituído, para praticar ato essencial ao prosseguimento 

do processo, viabilizando a citação válida da parte requerida. No entanto, 

todas as tentativas de citação nos endereços informados pelo autor 

restaram frustradas, o que prejudica o feito, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, não resta alternativa que não a extinção dos autos. 

Neste sentido: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO 

AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 267, 

IV, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DISPENSA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Uma vez intimado o Autor para promover a citação da 

parte adversa, é acertada a sentença que extingue o feito sem resolução 

de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, quando o mesmo deixa 

transcorrer o prazo concedido sem qualquer tipo de manifestação. 2. Não 

se exige a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do 

processo por qualquer das hipóteses do artigo 267 do CPC/73, 

excetuados os incisos II e III 3. Apelação desprovida. (TJ-AM 

06104650920158040001 AM 0610465-09.2015.8.04.0001, Relator: Maria 

das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/02/2017, Primeira 

Câmara Cível) (Grifo nosso). Assim, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se aplica quando a autora, apesar de 

intimada, não realiza as diligências que competiam para viabilizar a citação 

da parte demandada nesta lide. Diante do exposto JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

CPC. Sem custas. 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: 1001269-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CESAR MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-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: 

1001269-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTINA CESAR MIRANDA 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Dispensado o relatório 

O crédito constituído em favor do exequente por meio de título judicial não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em 

processo de recuperação judicial, fato esse suficiente para impor a 

necessidade de habilitação de seu crédito perante o juízo falimentar, por 

ter sido constituído em data anterior ao ingresso daquela ação. Sobre o 

tema, o Enunciado n. 51 do FONAJE: “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).” Posto isto, com fulcro no artigo 51, III da Lei n. 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito. Expeça-se a certidão 

de crédito em favor do exequente para que seja feita a habilitação do seu 

crédito junto ao juízo em que tramita a recuperação judicial. Após, 

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: 1005142-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que a parte autora insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas em seu benefício previdenciário. Aduz a parte autora 

que foram descontados valores não contratados, aproveitando-se a 

Reclamada da idade e hipossuficiência. A reclamada, por ocasião da 
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defesa, aponta ausência de culpa no fato versado nos autos, bem como, 

alega a inexistência de dano moral, eis que a contratação foi realizada. 

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 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. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “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.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, 

restou incontroversa a cobrança de R$ 162,50 efetivada em seu benefício 

previdenciário, bem como, que aludidas cobranças foram promovidas pela 

reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus da prova acerca 

da licitude nas cobranças, porém o documento apresentado pela Ré e 

assinado pelo Autor, consta o nome de empresa diversa, “Sudamerica”. 

Assim, encontra guarida tese do Reclamante de que na verdade nunca 

pretendeu contratar o seguro da Ré, tratando-se, na verdade, de uma 

possível “venda casada” ou vício de consentimento na contratação. 

Ademais, no julgamento de caso análogo a jurisprudência que emana dos 

Tribunais de nosso país assim decidiu: “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – 

DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – RECURSO IMPROVIDO. I) O 

desconto em folha de parcelas dos empréstimos não contraídos pelo 

autor, impõe a repetição em dobro do indébito, ex vi do artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, vez que não há 

engano justificável nos descontos efetuados, por ter o banco atuado com 

desídia na contratação realizada por terceiro. II) A conduta lesiva da 

instituição financeira, que levou o requerente a experimentar descontos 

mensais em sua aposentaria, caracteriza danos morais. III) Por um critério 

de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em 

vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, 

atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação 

do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. 

Valor majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” 

“EMENTA. Apelação cível. Consumidor, Civil e processual. Repetição de 

indébito. Indenização danos morais. Desconto indevido em benefício 

previdenciário. Empréstimo não contratado. Reconhecimento. Devolução 

em dobro do valor cobrado. Manutenção. Redução valor indenização. 

Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos improvidos. É indevido o 

desconto de parcelas relativas a contrato de financiamento bancário a ser 

pago por beneficiário do INSS, notadamente se não provada a licitude da 

contratação e que foi o próprio consumidor quem a fez. Configura dano 

moral o desconto indevido de valores na aposentadoria do consumidor por 

empréstimo não realizado por ele, privando a pessoa de quantia relevante 

de seus parcos rendimentos. Impõe-se a manutenção do valor arbitrado, a 

título de danos morais, em razão de sua fixação haver dado-se com bom 

senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com 

relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à 

capacidade econômica, características individuais e o conceito social das 

partes.” Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo o consumidor cobrado em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado da aposentadoria da Autora até o efetivo 

cancelamento dos descontos. No que tange aos alegados danos morais, 

acompanho o entendimento jurisprudencial acima colacionado, de que a 

cobrança de serviços não contratados constitui abuso de direito, 

superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar 

a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos 

Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos 

Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, 

enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 

1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.(...) Na concepção moderna 

da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos formulados na presente ação para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como, para 

DETERMINAR que a Ré se abstenha de efetuar descontos do benefício 

previdenciário da Autora e ainda, para condená-la ao pagamento de 

repetição do indébito (restituição em dobro) referente aos valores 

cobrados indevidamente, com a incidência de correção monetária, pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, 

ao pagamento de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da 

data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do 

STJ, e artigo 398 do Código Civil), Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 
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do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto o presente PROJETO 

de SENTENÇA a Excelentíssima Juíza de Direito, para apreciação e 

eventual HOMOLOGAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. 

Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 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: 1005461-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, com fulcro no art. 38 da Lei 9.099/95. Da análise dos 

autos conclui-se que havia um saldo residual no importe de R$ 23,60, 

referente ao grupo 8634/276 e que foi quitado pela Autora em 30/10/2019, 

conforme comprovante anexo a inicial. Após a referida quitação, a Ré 

informou a baixa do gravame no dia 05/11/2019 e, portanto, antes do 

prazo previsto na redação no art. 9º § 2º da resolução 689/17 – 10 dias. 

O fato é que apesar do relato de idas e vindas da Autora até descobrir a 

existência do saldo residual, após esse infeliz episódio e a quitação do 

débito, a baixa ocorreu tempestivamente. Com efeito, tenho que a situação 

vivenciada não é capaz de atingir direitos da personalidade. É preciso que 

seja afetada a honra, a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando 

expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo 

indivíduo mero dissabor. No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral 

que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da 

personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, 

em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” (in Tratado 

de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Noutras 

palavras, em que pese o transtorno e o incomodo notadamente enfrentado 

pela Autora para finalmente conseguir o “bendito boleto”, tenho que os 

danos morais não encontram ressonância nos Autos. “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: 1005906-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE VIEIRA MELZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1005906-69.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JAKELINE VIEIRA MELZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 29655285). 

Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais interesse 

no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que em sede de 

JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, tenho como 

medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do mais, sobre o 

assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e 

sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, 

DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente 

demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004105-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEY CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (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: 

1004105-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NEY CASSIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. NEY CASSIO DE 

OLIVEIRA opôs, com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, embargos de declaração (Id. 18507932) da sentença de embargos 

de declaração de Id. 17483695, requerendo a reforma desta. É o relatório. 

DECIDO. Assiste razão o embargante. Embora não haja previsão de juízo 

de retratação em Embargos de Declaração (art. 485, §7º do CPC), suscito 

o princípio da Instrumentalidade das Formas para acolher os Embargos, 

tendo em vista que a audiência de conciliação foi realizada ao tempo em 

que o processo deveria ter sido suspenso, por força de liminar no 

Mandado de Segurança nº 1000357-38.2017.811.9005. A tudo isso se 

soma ao fato de que a Secretaria Judicial registrou ciência da decisão com 

antecedência da realização ato processual, conforme recibo do Malote 

Digital em Id. 18507932, cuja omissão do Juízo não pode ser invocada em 

prejuízo do embargante. Sendo assim, revendo posicionamento adotado 

anteriormente, REVOGO a sentença proferida em Id. 11824223. Nesse 

passo, considerando que o MS nº 1000357-38.2017.811.9005 se encontra 

arquivado, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005623-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005623-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MANUELA ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu 

à audiência de conciliação realizada (Id. 18631705), tão pouco comprovou 
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os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por 

tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento 

das custas e eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do 

§ 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. Publique-se. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004301-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DAGOSTIM OAB - PR35623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

ZENI DE FATIMA PALINSKI (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para dar andamento a presente carta precatória, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004662-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. A. S. (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003378-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o advogado da parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ID.26559826 no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURI ANTONIO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003098-28.2018.8.11.0045

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:

CRISTIAN BATISTA (REU)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004519-53.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES, tendo 

as partes acima qualificadas. Compulsando os autos, nota-se que as 

partes entabularam acordo, conforme petição constante do Id. 23992331. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC, considerando que os advogados que 

assinaram a avença, possuem poderes para transigir (Ids. 16102374 e 

17524269. Sem custas processuais remanescente, conforme exposto no 

art. 90, § 3°, do CPC. Considerando que ja foi comprovado o cumprimento 

da avença, Id. 30368226, assim, ordeno: Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se os autos, dando-se as biaxas de estillo. P.R.I.C. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

28 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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